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Amendamentul 1211
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolul 34, 
măsuri prin care să clarifice conceptul de 
„condiții comerciale rezonabile” în 
legătură cu raportarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

(5) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, măsuri prin 
care să clarifice conceptul de „condiții 
comerciale rezonabile” în legătură cu 
raportarea informațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1212
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolul 34, 
măsuri prin care să clarifice conceptul de 
„condiții comerciale rezonabile” în 
legătură cu raportarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

(5) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, măsuri prin 
care să clarifice conceptul de „condiții 
comerciale rezonabile” în legătură cu 
raportarea informațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Solicită Comisiei să ia măsuri – în caz contrar, punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 
va fi imposibilă.

Amendamentul 1213
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În scopul îndeplinirii eficiente a 
sarcinilor sale în domeniul piețelor de 
mărfuri și în scopul coordonării 
activităților de supraveghere între 
autoritățile naționale competente 
desemnate, responsabile pentru piețele 
respective, AEVMP creează o direcție 
specială pentru domeniul mărfurilor.

Or. en

Amendamentul 1214
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, în cazul 
certificatelor de emisii, statul membru 
solicită autorităților competente să 
colaboreze și să facă schimb de informații 
cu autoritățile competente desemnate în 
conformitate cu Directiva 2003/54/CE.

Or. en

Amendamentul 1215
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a solicita informații de la orice 
persoană și, în cazul în care este necesar, 

(b) de a solicita furnizarea de informații de 
la orice persoană și, în cazul în care este 
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de a convoca și audia orice persoană pentru 
a obține informații;

necesar, de a convoca și audia orice 
persoană pentru a obține informații;

Or. en

Amendamentul 1216
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să efectueze evaluări prin metoda 
clientului misterios;

Or. en

Justificare

Ca urmare a unei propuneri din partea BEUC

Amendamentul 1217
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, în cazul 
în care există o suspiciune rezonabilă că 
aceste înregistrări legate de obiectul 
inspecției ar putea fi relevante pentru a 
dovedi o încălcare de către societatea de 
investiții a obligațiilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive;  aceste 
înregistrări nu privesc însă conținutul 
comunicării de care sunt legate;

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții;
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Or. en

Justificare

Competența de a solicita înregistrările telefonice și ale schimburilor informatice existente
deținute de societățile de investiții este vitală pentru autoritățile competente în exercitarea 
funcțiilor care le revin în conformitate cu MiFID.

Amendamentul 1218
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, în cazul 
în care există o suspiciune rezonabilă că 
aceste înregistrări legate de obiectul 
inspecției ar putea fi relevante pentru a 
dovedi o încălcare de către societatea de 
investiții a obligațiilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive;  aceste 
înregistrări nu privesc însă conținutul 
comunicării de care sunt legate;

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, inclusiv 
conținutul comunicării de care sunt legate;

Or. en

Justificare

În multe cazuri de abuz de piață, conținutul înregistrărilor telefonice a avut un rol esențial în 
obținerea unei condamnări. Informația că a fost efectuat un apel nu este suficientă întrucât 
conținutul este acolo unde comportamentul abuziv va fi evident.

Amendamentul 1219
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice și (d) de a solicita înregistrările telefonice și 
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ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, în cazul 
în care există o suspiciune rezonabilă că 
aceste înregistrări legate de obiectul 
inspecției ar putea fi relevante pentru a 
dovedi o încălcare de către societatea de 
investiții a obligațiilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive;  aceste 
înregistrări nu privesc însă conținutul 
comunicării de care sunt legate;

ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se considere că obligația de înregistrare vizează protejarea investitorilor și 
asigurarea unei supravegheri eficiente a societăților de investiții în același mod ca și cerința 
generală de păstrare a evidențelor.

Amendamentul 1220
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, în cazul 
în care există o suspiciune rezonabilă că 
aceste înregistrări legate de obiectul 
inspecției ar putea fi relevante pentru a 
dovedi o încălcare de către societatea de 
investiții a obligațiilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive;  aceste 
înregistrări nu privesc însă conținutul 
comunicării de care sunt legate;

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente sau 
înregistrări echivalente menționate la 
articolul 16 alineatul (7) deținute de 
societățile de investiții, în cazul în care 
există o suspiciune rezonabilă că aceste 
înregistrări legate de obiectul inspecției ar 
putea fi relevante pentru a dovedi o 
încălcare de către societatea de investiții a 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 1221
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) solicită înghețarea și/sau punerea 
sub sechestru a activelor;

Or. en

Justificare

Competența de a solicita înghețarea și/sau punerea sub sechestru a activelor este 
cuprinzătoare și ar trebui să rămână în acest articol. Este necesar ca autoritățile competente 
să poată exercita această competență în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul 1222
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) de a cere informații oricărei persoane, 
inclusiv toată documentația relevantă, 
privind dimensiunea și scopul unei poziții 
sau ale unei expuneri generate prin 
intermediul unui instrument derivat și orice 
active sau pasive de pe piața subiacentă.

(i) de a cere informații oricărei persoane, 
inclusiv toată documentația relevantă, 
privind dimensiunea și scopul unei poziții 
sau ale unei expuneri generate prin 
intermediul unui instrument derivat pe 
mărfuri și orice active sau pasive de pe 
piața subiacentă.

Or. en

Justificare

Competențele prevăzute la litera (i) ar trebui să fie disponibile cu privire la pozițiile față de 
instrumentele derivate pe mărfuri, a se vedea considerentul 84 („contracte derivate 
referitoare la mărfuri”) și a se compara cu considerentul 85 și cu articolul 72 [alineatul (1)] 
litera (g).

Amendamentul 1223
Markus Ferber
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Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) de a cere informații oricărei persoane, 
inclusiv toată documentația relevantă, 
privind dimensiunea și scopul unei poziții 
sau ale unei expuneri generate prin 
intermediul unui instrument derivat și orice 
active sau pasive de pe piața subiacentă.

(i) de a solicita furnizarea de informații 
oricărei persoane, inclusiv toată 
documentația relevantă, privind 
dimensiunea și scopul unei poziții sau ale 
unei expuneri generate prin intermediul 
unui instrument derivat pe mărfuri și orice 
active sau pasive de pe piața subiacentă.

Or. en

Amendamentul 1224
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităților competente li se pun la 
dispoziție toate remediile de supraveghere 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor. 
În limitele prevăzute de cadrul legislativ
intern, acestea fac uz de următoarele 
remedii:

Autorităților competente li se pun la 
dispoziție toate remediile de supraveghere 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor. 
Aceste remedii sunt aplicate în 
conformitate cu dreptul intern și includ, 
cel puțin, drepturile de a:

Or. en

Justificare

Articolul 72 are un singur paragraf. Cea de-a doua teză din partea introductivă și 
următoarele litere (a)–(h) nu funcționează atunci când sunt citite împreună („…fac uz de 
următoarele remedii…solicită încetarea…”). Prin urmare, este necesară reformularea.

Amendamentul 1225
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicită înghețarea și/sau punerea sub 
sechestru a activelor;

eliminat

Or. en

Justificare

Competența de a solicita înghețarea și/sau punerea sub sechestru a activelor este 
cuprinzătoare și ar trebui să fie menținută în cadrul articolului 71.

Amendamentul 1226
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicită înghețarea și/sau punerea sub 
sechestru a activelor;

(b) dispune înghețarea și/sau punerea sub 
sechestru a activelor;

Or. en

Amendamentul 1227
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) limitează capacitatea oricărei persoane 
sau categorii de persoane de a încheia 
tranzacții cu contracte derivate pe mărfuri,
inclusiv prin introducerea de limite 
nediscriminatorii privind pozițiile sau 
numărul de asemenea contracte derivate 
per activ suport pe care le poate 
tranzacționa o categorie de persoane în 
decursul unei anumite perioade de timp, 
atunci când este necesar pentru a se asigura 
integritatea și funcționarea ordonată a 

(g) supraveghează capacitatea oricărei 
persoane sau categorii de persoane de a 
încheia contracte derivate pe mărfuri, 
atunci când este necesar și oportun, pentru 
a se asigura integritatea și funcționarea 
ordonată a piețelor afectate



AM\901516RO.doc 11/65 PE489.423v01-00

RO

piețelor afectate;

Or. en

Amendamentul 1228
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) limitează capacitatea oricărei persoane 
sau categorii de persoane de a încheia 
tranzacții cu contracte derivate pe mărfuri, 
inclusiv prin introducerea de limite 
nediscriminatorii privind pozițiile sau 
numărul de asemenea contracte derivate 
per activ suport pe care le poate 
tranzacționa o categorie de persoane în 
decursul unei anumite perioade de timp,
atunci când este necesar pentru a se 
asigura integritatea și funcționarea 
ordonată a piețelor afectate;

(g) limitează capacitatea oricărei persoane 
sau categorii de persoane de a încheia 
contracte derivate pe mărfuri, inclusiv prin 
introducerea de limite nediscriminatorii 
privind pozițiile, atunci când este necesară
pentru a se asigura integritatea și 
funcționarea ordonată a piețelor afectate;

Or. en

Justificare

Pragul nu ar trebui să vizeze numărul de contracte pe care le poate încheia o persoană. În 
cazul în care se aplică un prag pentru instrumentele derivate pe mărfuri, acesta ar trebui să 
se refere la pozițiile deschise [atât în articolul 59, cât și în articolul 72 [alineatul (1)] litera 
(g)].

Amendamentul 1229
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, atunci (2) Statele membre se asigură că, atunci 
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când există obligații care se aplică 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, în caz de încălcare a acestora, 
membrilor organului de conducere al 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, precum și oricărei persoane fizice 
sau juridice care, conform dreptului 
național, este responsabilă pentru o 
încălcare, li se pot aplica măsuri și 
sancțiuni administrative.

când există obligații care se aplică 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, în caz de încălcare a acestora, 
membrilor organului de conducere al 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, precum și oricărei persoane fizice 
sau juridice care, conform dreptului 
național, este responsabilă pentru o 
încălcare, li se pot aplica măsuri și 
sancțiuni administrative, în funcție de 
condițiile prevăzute în dreptul intern.

Or. en

Justificare

Acest articol menționează societățile de investiții și operatorii de piață. În conformitate cu 
articolul 1 alineatul (3), articolele 69 și 80 se aplică, de asemenea, instituțiilor de credit. 
Pentru a fi mai clar, ar putea fi oportună menționarea instituțiilor de credit la articolul 73.

Amendamentul 1230
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, atunci 
când există obligații care se aplică 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, în caz de încălcare a acestora, 
membrilor organului de conducere al 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, precum și oricărei persoane fizice 
sau juridice care, conform dreptului 
național, este responsabilă pentru o 
încălcare, li se pot aplica măsuri și 
sancțiuni administrative.

(2) Statele membre se asigură că, atunci 
când există obligații care se aplică 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, în caz de încălcare a acestora, 
membrilor organului de conducere al 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață, precum și oricărei persoane fizice 
sau juridice care, conform dreptului 
național, este responsabilă pentru o 
încălcare, li se pot aplica măsuri și 
sancțiuni administrative. Astfel de 
sancțiuni și măsuri nu se aplică 
lucrătorilor care au fost încurajați sau 
forțați să acționeze într-un anumit fel prin 
normele, instrucțiunile sau practicile 
interne ale societății sau ale operatorului 
în cauză.
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Or. en

Justificare

Un angajat nu ar trebui să fie considerat responsabil pentru o încălcare dacă a acționat în 
conformitate cu normele, instrucțiunile sau practicile interne ale societății sau ale 
operatorului.

Amendamentul 1231
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd că autoritatea 
competentă publică fără întârziere orice 
sancțiune sau măsură aplicată pentru 
încălcarea dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. …/… (MiFIR) sau a dispozițiilor 
naționale adoptate pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, inclusiv 
informații privind tipul și natura încălcării 
și identitatea persoanelor responsabile 
pentru aceasta, în afară de cazul în care 
această publicare ar pune în mod serios în 
pericol piețele financiare. În cazul în care 
publicarea ar aduce un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile competente publică sancțiunile 
fără a indica identitatea persoanelor 
responsabile.

Statele membre prevăd că autoritatea 
competentă poate publica fără întârziere 
orice sancțiune sau măsură aplicată pentru 
încălcarea dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. …/… (MiFIR) sau a dispozițiilor 
naționale adoptate pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, inclusiv 
informații privind tipul și natura încălcării 
și identitatea persoanelor responsabile 
pentru aceasta, în afară de cazul în care 
această publicare ar pune în mod serios în 
pericol piețele financiare. În cazul în care 
publicarea ar aduce un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile competente publică sancțiunile 
fără a indica identitatea persoanelor 
responsabile.

Or. en

Justificare

S-ar putea pune sub semnul întrebării conformitatea unei cerințe de a publica „automat” o 
sancțiune cu prevederile Convenției europene a drepturilor omului (a se vedea avizul 
Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 10 februarie 2012).

Amendamentul 1232
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 74 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd că autoritatea 
competentă publică fără întârziere orice 
sancțiune sau măsură aplicată pentru 
încălcarea dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. …/… (MiFIR) sau a dispozițiilor 
naționale adoptate pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, inclusiv 
informații privind tipul și natura încălcării 
și identitatea persoanelor responsabile 
pentru aceasta, în afară de cazul în care 
această publicare ar pune în mod serios în 
pericol piețele financiare. În cazul în care 
publicarea ar aduce un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile competente publică sancțiunile 
fără a indica identitatea persoanelor 
responsabile.

Statele membre prevăd că autoritatea 
competentă publică fără întârziere orice 
sancțiune sau măsură aplicată pentru 
încălcarea dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. …/… (MiFIR) sau a dispozițiilor 
naționale adoptate pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, inclusiv 
informații privind tipul și natura încălcării 
și identitatea persoanelor responsabile 
pentru aceasta, în afară de cazul în care 
această publicare ar pune în mod serios în 
pericol piețele financiare. În cazul în care 
publicarea ar aduce un prejudiciu 
disproporționat persoanelor fizice
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile aplicate acestor persoane fizice 
fără a indica identitatea persoanelor 
responsabile.

Or. en

Amendamentul 1233
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică în 
următoarele cazuri:

(1) Statele membre se asigură că actele cu 
putere de lege sau actele administrative 
prevăd sancțiuni în ceea ce privește:

Or. en

Justificare

Introducerea articolului este neobișnuită și incompletă.
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Amendamentul 1234
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) un MTF sau un OTF nu stabilește 
reguli, proceduri și măsuri sau nu respectă 
instrucțiunile în conformitate cu 
dispozițiile naționale de punere în aplicare 
a articolelor 18, 19 și 20; 

(k) un MTF nu stabilește reguli, proceduri 
și măsuri sau nu respectă instrucțiunile în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a articolelor 18, 19 și 20; 

Or. en

Amendamentul 1235
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) o societate de investiții se află, în mod 
repetat, în situația de a nu obține cel mai 
bun rezultat posibil pentru clienți atunci 
când execută ordine și nu ia măsuri în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a articolului 27 și a 
articolului 28;

(n) o societate de investiții care nu ia 
măsuri în conformitate cu dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
articolului 27 și a articolului 28;

Or. en

Amendamentul 1236
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) o societate de investiții se află, în mod (n) o societate de investiții se află în 
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repetat, în situația de a nu obține cel mai 
bun rezultat posibil pentru clienți atunci 
când execută ordine și nu ia măsuri în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a articolului 27 și a 
articolului 28;

situația de a nu urmări cel mai bun rezultat 
posibil pentru clienți prin stabilirea de 
măsuri în conformitate cu dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
articolului 27 și a articolului 28;

Or. en

Justificare

Deși societățile de investiții trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a obține cel mai 
bun rezultat posibil pentru clienții lor, acestea nu au obligația de a obține cel mai bun 
rezultat posibil într-un anumit caz. Cel mai bun rezultat nu poate fi garantat printr-o politică 
generală de executare, ci ar avea nevoie de comparații individuale înainte de fiecare 
tranzacție.

Amendamentul 1237
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) o piață reglementată sau un operator de 
piață nu are instituite sisteme, proceduri, 
măsuri și reguli sau nu furnizează acces la 
date în conformitate cu dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
articolului 51;

(r) o piață reglementată sau un operator de 
piață nu are instituite sisteme, proceduri, 
măsuri și reguli sau nu furnizează acces la 
date în conformitate cu dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
articolului 51 sau nu pune în aplicare 
sistemul pasului de cotare prevăzut la 
articolul 51a;

Or. en

Amendamentul 1238
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 –litera za (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(za) o persoană fizică care face parte din 
organul de conducere al unui operator de 
piață sau al unei societăți de investiții 
cunoaște încălcările menționate în 
prezentul alineat și decide să nu raporteze 
aceste încălcări la autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 1239
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazurile 
menționate la alineatul (1), sancțiunile și 
măsurile administrative care pot fi aplicate 
includ cel puțin următoarele:

Statele membre se asigură că, în cazurile 
menționate la alineatul (1), actele cu 
putere de lege sau actele administrative 
prevăd sancțiuni și măsuri administrative 
care pot fi aplicate, inclusiv cel puțin 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 1240
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație publică în care se indică 
persoana fizică sau juridică și natura 
încălcării;

(a) o declarație sau un avertisment public 
în care se indică persoana fizică sau 
juridică și natura încălcării;

Or. en
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Justificare

O declarație „publică” ar trebui să aibă aceeași semnificație și același domeniu de aplicare 
precum „avertismentul”.

Amendamentul 1241
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sancționarea oricărui membru al 
organului de conducere al societății de 
investiții sau a oricărei alte persoane fizice 
considerate responsabile prin interzicerea 
temporară a exercitării de funcții în 
societăți de investiții;

(d) sancționarea oricărui membru al 
organului de conducere al societății de 
investiții sau a oricărei alte persoane fizice 
considerate responsabile prin interzicerea 
temporară a exercitării de funcții de 
conducere în societăți de investiții;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a sancțiunii este prea larg. Sancțiunea se aplică persoanelor care sunt 
desemnate în mod oficial ca membri ai consiliului de administrație și care exercită funcții de 
conducere în societățile de investiții. Nu este suficient să li se interzică membrilor consiliului 
de administrație să exercite orice funcție în cadrul societăților de investiții. Interdicția merge 
dincolo de sensul și domeniul de aplicare a articolului 9, care stabilește cerințe numai pentru 
membrii consiliului de administrație, și nu pentru orice persoană care exercită o funcție în 
cadrul societăților de investiții.

Amendamentul 1242
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sancționarea oricărui membru al 
organului de conducere al societății de 
investiții sau a oricărei alte persoane fizice 

(d) sancționarea oricărui membru al 
organului de conducere al societății de 
investiții sau a oricărei alte persoane fizice 
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considerate responsabile prin interzicerea 
temporară a exercitării de funcții în 
societăți de investiții;

considerate responsabile prin interzicerea 
temporară sau permanentă a exercitării de 
funcții în societăți de investiții;

Or. en

Amendamentul 1243
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul unei societăți care 
desfășoară activități de tranzacționare 
algoritmică, interdicția temporară sau 
permanentă a accesului la piețele 
reglementate, MTF și OTF.

Or. en

Amendamentul 1244
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 10 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent;  în cazul în care persoana 
juridică este o filială a unei întreprinderi-
mamă, cifra de afaceri anuală totală 
aplicabilă este cifra de afaceri anuală totală 
rezultată din conturile consolidate ale 
întreprinderii-mamă principale din 
exercițiul financiar precedent;

(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 20 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent; în cazul în care persoana 
juridică este o filială a unei întreprinderi-
mamă, cifra de afaceri anuală totală 
aplicabilă este cifra de afaceri anuală totală 
rezultată din conturile consolidate ale 
întreprinderii-mamă principale din 
exercițiul financiar precedent;
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Or. en

Amendamentul 1245
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
echivalentul în moneda națională la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 100 % 
din venitul anual total al persoanei fizice 
în exercițiul financiar precedent sau de 
5 000 000 EUR, în funcție de care dintre 
cele două este mai mare, sau, în statele 
membre în care euro nu este moneda 
oficială, echivalentul în moneda națională 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive;

Or. en

Amendamentul 1246
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
echivalentul în moneda națională la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
1 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
echivalentul în moneda națională la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;

Or. en

Justificare

Suma de 5 000 000 EUR depășește posibilitățile majorității persoanelor fizice, precum și ale 
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celor cu funcții de conducere în cadrul societăților de investiții. Apare întrebarea dacă există 
o încălcare a MiFID care ar putea justifica o amendă de 5 milioane EUR pentru o persoană 
fizică. Multe dintre cele mai grave încălcări sunt, de asemenea, sancționate de dreptul penal. 
În astfel de cazuri statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege o sancțiune penală, 
și nu una administrativă.

Amendamentul 1247
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sancțiuni administrative pecuniare 
egale cu de două ori valoarea beneficiului 
rezultat din încălcare, în cazul în care 
beneficiul poate fi determinat.

(g) fără a aduce atingere literelor (e) și 
(f), sancțiuni administrative pecuniare 
egale cu de zece ori valoarea beneficiului 
rezultat din încălcare, în cazul în care 
beneficiul poate fi determinat.

Or. en

Justificare

Dublul valorii beneficiului nu este descurajator, atunci când se știe că încălcarea este dificil 
de dovedit și de pedepsit.

Amendamentul 1248
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă beneficiul rezultat din încălcare poate 
fi determinat, statele membre se asigură că 
nivelul maxim nu este mai mic decât de 
două ori valoarea beneficiului respectiv.

Dacă beneficiul rezultat din încălcare poate 
fi determinat, statele membre se asigură că 
nivelul maxim nu este mai mic decât de 
zece ori valoarea beneficiului respectiv și 
nu inferior nivelului pierderilor suportate 
de ceilalți participanți la piață ca urmare 
a încălcării respective.
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Or. en

Justificare

Sancțiunile trebuie să constituie prejudicii însemnate pentru persoanele care încalcă 
directiva.

Amendamentul 1249
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol, tipurile de 
măsuri și sancțiuni administrative și 
nivelul sancțiunilor pecuniare 
administrative fac obiectul condițiilor 
stabilite în dreptul intern.

Or. en

Justificare

În dreptul intern trebuie să se poată face o diferențiere în ceea ce privește tipurile și 
nivelurile sancțiunilor; precizarea nivelurilor acestora nu ar trebui să fie lăsată în sarcina 
autorităților competente. Principiul proporționalității se aplică atât la nivel formal, cât și la 
nivel real. Sancțiunile prevăzute de lege, precum și aplicarea acestora ar trebui să fie 
proporționale cu încălcarea.

Amendamentul 1250
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când stabilesc tipul sancțiunilor sau 
măsurilor administrative și nivelul 
sancțiunilor administrative pecuniare, 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când stabilesc tipul sancțiunilor sau 
măsurilor administrative și nivelul 
sancțiunilor administrative pecuniare, 
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autoritățile competente iau în considerare 
toate circumstanțele relevante, inclusiv:

autoritățile competente iau în considerare 
toate circumstanțele relevante, inclusiv,
după caz:

Or. en

Amendamentul 1251
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente instituie mecanisme 
eficace pentru a încuraja raportarea către 
autoritățile competente a încălcărilor 
dispozițiilor Regulamentului …/… 
(MiFIR) și ale dispozițiilor naționale de 
punere în aplicare a prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente instituie mecanisme 
eficace și sigure pentru a încuraja
raportarea către autoritățile competente a 
încălcărilor posibile sau reale ale 
dispozițiilor Regulamentului …/… 
(MiFIR) și ale dispozițiilor naționale de 
punere în aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1252
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protecție adecvată pentru angajații 
instituțiilor financiare care denunță 
încălcări comise în cadrul instituției 
financiare; 

(b) protecție adecvată, inclusiv anonimatul 
total, pentru angajații instituțiilor 
financiare care denunță încălcări comise în 
cadrul instituției financiare; 

Or. en

Amendamentul 1253
Pascal Canfin
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protecție adecvată pentru angajații 
instituțiilor financiare care denunță 
încălcări comise în cadrul instituției 
financiare; 

(b) protecție adecvată și posibilitatea 
anonimatului pentru angajații instituțiilor 
financiare care denunță încălcări comise în 
cadrul instituției financiare; 

Or. en

Amendamentul 1254
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reguli precise care să interzică 
instituțiilor să se informeze cu privire la 
identitatea persoanei care a raportat o 
încălcare.

Or. en

Amendamentul 1255
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun instituțiilor 
financiare să dispună de proceduri adecvate 
pentru raportarea de către angajați a
încălcărilor, la nivel intern, printr-un canal 
de comunicare specific.

(2) Statele membre impun instituțiilor 
financiare să dispună de proceduri adecvate 
pentru raportarea de către angajați a 
încălcărilor, la nivel intern, printr-un canal 
de comunicare specific. Astfel de 
proceduri pot fi instituite prin acorduri 
colective sau prin alte dispoziții prevăzute 
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de partenerii sociali. Se aplică aceeași 
protecție menționată la alineatul (1) al 
doilea paragraf literele (b), (c) și (ca).

Or. en

Justificare

Există deja proceduri bine-stabilite în cadrul cărora reprezentanții aleși ai sindicatelor pot 
avea funcții de intermediari în raportarea internă. De asemenea, trebuie să se asigure 
protecția completă a angajaților care utilizează aceste proceduri.

Amendamentul 1256
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este interzis ca regulile de 
confidențialitate să împiedice un angajat 
să denunțe încălcările comise în cadrul 
instituției financiare. Orice informație 
care contribuie la dovedirea încălcărilor 
comise în cadrul instituției financiare nu 
mai este considerată ca fiind confidențială 
și divulgarea cu bună-credință a acestei 
informații nu implică în niciun fel 
răspunderea persoanelor care au făcut-o 
publică.

Or. en

Amendamentul 1257
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 78 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
privind procedurile și formatele pentru 
transmiterea informațiile menționate în 
prezentul articol.

eliminat

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XX].

Or. en

Justificare

Elaborarea procedurilor și a formatelor nu ar trebui să reprezinte o prioritate pentru 
AEVMP.

Amendamentul 1258
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că unul sau mai 
multe din organismele următoare, în 
conformitate cu dreptul intern, pot de 
asemenea intenta, în interesul 
consumatorilor și în conformitate cu 
dreptul intern, o acțiune în fața instanțelor 
judecătorești sau a autorităților 
administrative competente pentru a asigura 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR] și a dispozițiilor interne de punere 
în aplicare a prezentei directive:

(2) Statele membre prevăd că organismele 
următoare, în conformitate cu dreptul 
intern, pot de asemenea intenta, în interesul 
consumatorilor și în conformitate cu 
dreptul intern, o acțiune în fața instanțelor 
judecătorești sau a autorităților 
administrative competente pentru a asigura 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR] și a dispozițiilor interne de punere 
în aplicare a prezentei directive:
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Or. en

Justificare

Ca urmare a unei propuneri din partea BEUC

Amendamentul 1259
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 79a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Răspunderea civilă

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care o societate de investiții sau un 
operator de piață a comis intenționat sau 
din neglijență gravă oricare dintre 
încălcările menționate la articolul 75 din 
prezenta directivă, afectând un investitor, 
acest investitor poate introduce o acțiune 
împotriva respectivei societăți de investiții 
sau operator de piață pentru prejudiciul 
adus investitorului în cauză.
O societate de investiții sau un operator de 
piață acționează cu neglijență gravă 
atunci când neglijează în mod grav 
îndatoririle care îi revin prin prezenta 
directivă.
În cazul în care un investitor stabilește 
fapte din care se poate deduce că o 
societate de investiții sau un operator de 
piață a comis oricare din încălcările 
menționate la articolul 75 al prezentei 
directive, statele membre se asigură că 
societatea de investiții sau operatorul de 
piață vor demonstra că nu a comis 
respectiva încălcare a legii sau că 
încălcarea nu a avut niciun efect asupra 
intereselor investitorului.
Răspunderea civilă prevăzută în primul 
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paragraf nu este exclusă sau limitată în 
prealabil printr-un acord. Statele membre 
se asigură că, în astfel de acorduri, o 
clauză de excludere sau de limitare a 
răspunderii civile în avans este 
considerată nulă.
Statele membre se asigură că termenul de 
prescripție în cazul cererilor de 
despăgubire legate de o încălcare 
menționată la articolul 75 din prezenta 
directivă începe atunci când investitorii 
obțin informații sigure privind încălcarea 
sau ar fi trebuit să obțină informații 
sigure fără neglijență gravă.
Termenele de prescripție au o durată de 
cel puțin 10 ani.

Or. en

Amendamentul 1260
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instituirea de 
proceduri eficiente și eficace privind 
reclamațiile și căile de atac care să permită 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor în 
materie de consum referitoare la serviciile 
de investiții și la serviciile auxiliare 
furnizate de societățile de investiții, 
apelând, după caz, la organisme existente.
Statele membre se asigură totodată că 
toate societățile de investiții aderă la unul 
sau mai multe organisme care aplică 
aceste proceduri de reclamație și căi de 
atac.

(1) Statele membre asigură instituirea de 
proceduri eficiente și eficace privind 
reclamațiile și căile de atac care să permită 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor în 
materie de consum referitoare la serviciile 
de investiții și la serviciile auxiliare 
furnizate de societățile de investiții, 
apelând, după caz, la organisme existente.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să aibă în continuare permisiunea de a utiliza organismele existente 
pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, precum și a litigiilor 
privind serviciile prestate de societăți de investiții. În statele membre există sisteme naționale 
în care societățile de investiții nu trebuie sau nu pot adera la organismul în cauză. În cadrul 
acestor sisteme, o reclamație a unui consumator va fi soluționată chiar dacă societatea de 
investiții nu va participa.

Amendamentul 1261
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, ținând seama de 
situația piețelor valorilor mobiliare în statul 
membru gazdă, activitățile unei piețe 
reglementate, ale unui MTF sau ale unui 
OTF care a instituit măsuri într-un stat 
membru gazdă au dobândit o importanță 
considerabilă pentru funcționarea piețelor 
valorilor mobiliare și protecția 
investitorilor în statul membru gazdă 
respectiv, autoritățile statelor membre de 
origine și gazdă competente în privința 
acestei piețe reglementate adoptă măsuri de 
cooperare proporționate.

(2) În cazul în care, ținând seama de 
situația piețelor valorilor mobiliare în statul 
membru gazdă, activitățile unei piețe 
reglementate sau ale unui MTF care a 
instituit măsuri într-un stat membru gazdă 
au dobândit o importanță considerabilă 
pentru funcționarea piețelor valorilor 
mobiliare și protecția investitorilor în statul 
membru gazdă respectiv, autoritățile 
statelor membre de origine și gazdă 
competente în privința acestei piețe 
reglementate adoptă măsuri de cooperare 
proporționate.

Or. en

Amendamentul 1262
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oricăror cereri diminuare a unei poziții 
sau expuneri în conformitate cu 

(a) oricăror cereri diminuare a unei poziții 
sau expuneri în conformitate cu 
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articolul 72 alineatul (1) litera (f); articolul 72 litera (f);

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul la articolul 72.

Amendamentul 1263
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricăror limite privind capacitatea 
persoanelor de a încheia tranzacții privind 
instrumente în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1) litera (g).

(b) oricăror limite privind capacitatea 
persoanelor de a încheia tranzacții privind 
instrumente în conformitate cu articolul 72 
litera (g).

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul la articolul 72.

Amendamentul 1264
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea include, acolo unde este 
relevant, detaliile cererii în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (f), inclusiv 
identitatea persoanei sau persoanelor 
cărora le era adresată și motivele aferente, 
precum și sfera de aplicare a limitelor 
introduse în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1) litera (g), inclusiv persoana 

Notificarea include, acolo unde este 
relevant, detaliile cererii în conformitate cu 
articolul 72 litera (f), inclusiv identitatea 
persoanei sau persoanelor cărora le era 
adresată și motivele aferente, precum și 
sfera de aplicare a limitelor introduse în 
conformitate cu articolul 72 litera (g), 
inclusiv persoana sau categoriile de 
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sau categoriile de persoane vizate,
instrumentele financiare aplicabile, orice 
măsuri cantitative sau praguri, precum 
numărul maxim de contracte pe care le pot 
încheia persoanele înaintea atingerii unei 
limite, orice exceptări de la acestea și 
motivele aferente.

persoane vizate, instrumentele financiare 
aplicabile, orice măsuri cantitative sau 
praguri, precum numărul maxim de 
contracte pe care le pot încheia persoanele 
înaintea atingerii unei limite, orice 
exceptări de la acestea și motivele aferente.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul la articolul 72.

Amendamentul 1265
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea include, acolo unde este 
relevant, detaliile cererii în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (f), inclusiv 
identitatea persoanei sau persoanelor 
cărora le era adresată și motivele aferente, 
precum și sfera de aplicare a limitelor 
introduse în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1) litera (g), inclusiv persoana 
sau categoriile de persoane vizate, 
instrumentele financiare aplicabile, orice 
măsuri cantitative sau praguri, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
pot încheia persoanele înaintea atingerii 
unei limite, orice exceptări de la acestea și 
motivele aferente.

Notificarea include, acolo unde este 
relevant, detaliile cererii în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (f), inclusiv 
identitatea persoanei sau persoanelor 
cărora le era adresată și motivele aferente, 
precum și sfera de aplicare a limitelor 
introduse în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1) litera (g), inclusiv persoana 
sau categoriile de persoane vizate, 
instrumentele financiare aplicabile, orice 
măsuri cantitative sau praguri, precum 
pozițiile deschise pe care le pot aborda 
persoanele înaintea atingerii unei limite, 
orice exceptări de la acestea și motivele 
aferente.

Or. en

Amendamentul 1266
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă a unui stat membru 
care primește notificări în temeiul 
prezentului alineat poate lua măsuri în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (1)
litera (f) sau (g) în cazul în care s-a asigurat 
că măsura este necesară pentru a îndeplini 
obiectivul celeilalte autorități competente. 
Autoritatea competentă notifică de 
asemenea în conformitate cu prezentul 
alineat atunci când propune luarea de 
măsuri.

Autoritatea competentă a unui stat membru 
care primește notificări în temeiul 
prezentului alineat poate lua măsuri în 
conformitate cu articolul 72 litera (f) sau 
(g) în cazul în care s-a asigurat că măsura 
este necesară pentru a îndeplini obiectivul 
celeilalte autorități competente. Autoritatea 
competentă notifică de asemenea în 
conformitate cu prezentul alineat atunci 
când propune luarea de măsuri.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul la articolul 72.

Amendamentul 1267
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 94, privind măsuri  de stabilire a 
criteriilor pe baza cărora funcționarea unei 
piețe reglementate într-un stat membru 
gazdă ar putea fi considerată ca având o 
importanță considerabilă pentru 
funcționarea piețelor valorilor mobiliare și 
pentru protecția investitorilor în statul 
membru gazdă respectiv. 2

(7) În consultare cu AEVMP, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri  de stabilire a criteriilor pe baza 
cărora funcționarea unei piețe reglementate 
într-un stat membru gazdă ar putea fi 
considerată ca având o importanță 
considerabilă pentru funcționarea piețelor 
valorilor mobiliare și pentru protecția 
investitorilor în statul membru gazdă 
respectiv. 2

Or. en
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Justificare

Se adaugă cerința conform căreia Comisia trebuie să consulte AEVMP înainte de a lua 
măsuri.

Amendamentul 1268
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, autoritățile competente pot 
trimite la AEVMP cazuri în care o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei 
alte autorități competente a unui alt stat 
membru în legătură cu dispozițiile 
prezentei directive sau cu ale 
Regulamentului (UE) nr. ... /... [MiFIR].

Or. en

Justificare

Procedura obligatorie de mediere se aplică dispozițiilor prevăzute în directiva în cauză și 
celor prevăzute în MIFIR pentru a asigura că normele sunt puse în aplicare în mod 
consecvent pe întreaga piață internă.

Amendamentul 1269
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
statului membru gazdă a unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF 
are motive clare și demonstrabile să 
estimeze că această piață reglementată,

În cazul în care autoritatea competentă a 
statului membru gazdă a unei piețe 
reglementate sau a unui MTF are motive 
clare și demonstrabile să estimeze că 
această piață reglementată sau acest MTF 
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acest MTF sau acest OMF încalcă 
obligațiile care îi revin în temeiul 
dispozițiilor adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă, ea comunică acest lucru 
autorității competente a statului membru de 
origine al pieței reglementate respective 
sau a MTF-ului sau OTF-ului respectiv.

încalcă obligațiile care îi revin în temeiul 
dispozițiilor adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă, ea comunică acest lucru 
autorității competente a statului membru de 
origine al pieței reglementate respective 
sau a MTF-ului respectiv.

Or. en

Amendamentul 1270
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 91 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea și schimbul de informații cu 
AEVMP

Cooperarea și schimbul de informații cu 
AEVMP, în cadrul Sistemului european 
al supraveghetorilor financiari (SESF) și 
cu Sistemul European al Băncilor 
Centrale (SEBC)

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și de securitate juridică, MiFID propusă ar trebui să reflecte 
principiul cooperării, stabilit în contextul reformei recente a activității de supraveghere 
financiară europeană. În plus, dispozițiile privind schimbul de informații ar trebui 
îmbunătățite pentru băncile centrale din cadrul SEBC, inclusiv pentru BCE. BCE recomandă 
introducerea unor amendamente similare în alte directive relevante din sectorul financiar, 
acolo unde este cazul – a se vedea, de asemenea, amendamentul 3 la articolul 7 din directiva 
propusă în avizul BCE CON/2012/5. (Sugestia BCE).

Amendamentul 1271
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 91 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea și schimbul de informații cu Cooperarea și schimbul de informații cu 
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AEVMP AEVMP în cadrul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari (SESF) și cu 
Sistemul European al Băncilor Centrale 
(SEBC)

Or. en

Amendamentul 1272
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritățile competente, ca părți la 
SESF, cooperează cu încredere și cu 
deplin respect reciproc, în special la 
asigurarea fluxului de informații 
corespunzătoare și fiabile între acestea și 
alte părți la SESF, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale, în temeiul 
articolului 4 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și de securitate juridică, MiFID propusă ar trebui să reflecte 
principiul cooperării, stabilit în contextul reformei recente a activității de supraveghere 
financiară europeană. În plus, dispozițiile privind schimbul de informații ar trebui 
îmbunătățite pentru băncile centrale din cadrul SEBC, inclusiv pentru BCE.

Amendamentul 1273
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente, ca parte la 
SESF, cooperează cu încredere și deplin 
respect reciproc, în special la asigurarea 
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fluxului de informații corespunzătoare și 
fiabile între acestea și alte părți la SESF, 
în conformitate cu principiul cooperării 
loiale, în temeiul articolului 4 alineatul 
(3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și de securitate juridică, MiFID propusă ar trebui să reflecte 
principiul cooperării, stabilit în contextul reformei recente a activității de supraveghere 
financiară europeană. În plus, dispozițiile privind schimbul de informații ar trebui 
îmbunătățite pentru băncile centrale SEBC, inclusiv pentru BCE. BCE recomandă 
introducerea unor amendamente similare în alte directive relevante din sectorul financiar, 
acolo unde este cazul – a se vedea, de asemenea, amendamentul 3 la articolul 7 din directiva 
propusă în avizul BCE CON/2012/5. (Sugestia BCE).

Amendamentul 1274
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și, după 
caz, oferă băncilor centrale din cadrul 
SEBC toate informațiile pertinente pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și de securitate juridică, MiFID propusă ar trebui să reflecte 
principiul cooperării, stabilit în contextul reformei recente a activității de supraveghere 
financiară europeană. În plus, dispozițiile privind schimbul de informații ar trebui 
îmbunătățite pentru băncile centrale SEBC, inclusiv pentru BCE. BCE recomandă 
introducerea unor amendamente similare în alte directive relevante din sectorul financiar, 
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acolo unde este cazul – a se vedea, de asemenea, amendamentul 3 la articolul 7 din directiva 
propusă în avizul BCE CON/2012/5. (Sugestia BCE).

Amendamentul 1275
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și, după 
caz, oferă băncilor centrale din cadrul 
SEBC toate informațiile pertinente pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și de securitate juridică, MiFID propusă ar trebui să reflecte 
principiul cooperării, stabilit în contextul reformei recente a activității de supraveghere 
financiară europeană. În plus, dispozițiile privind schimbul de informații ar trebui 
îmbunătățite pentru băncile centrale din cadrul SEBC, inclusiv pentru BCE.

Amendamentul 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 91a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a
Comitetul consultativ al AEVMP privind 

tranzacționarea de mare frecvență
Până la 30 iunie 2014, AEVMP instituie 
un comitet consultativ alcătuit din experți 
naționali pentru a stabili evoluțiile 
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tranzacționării de mare frecvență care ar 
putea constitui manipulări ale piețelor în 
vederea:
(a) sporirii cunoștințelor AEVMP privind 
tranzacționarea de mare frecvență; și
(b) stabilirii unei liste a practicilor 
abuzive în domeniul tranzacționării de 
mare frecvență, inclusiv introducerea și 
retragerea ordinelor fără intenția de a 
tranzacționa („spoofing“), inundarea 
pieței cu un volum mare de ordine („quote 
stuffing“), introducerea de ordine pentru 
a crește prețul în direcția opusă 
(„layering“), în sensul articolului 5 
alineatul (1a) din Regulamentul (UE) 
nr.../2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din... [MAR].

Or. en

Amendamentul 1277
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul -92a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -92a
Dispoziții generale

(1) O entitate dintr-o țară terță care 
încheie un contract cu instrumente 
derivate cu un partener european, în 
cadrul căruia instrumentul derivat are un 
efect direct, substanțial și previzibil în 
cadrul Uniunii în sensul articolului 4 
alineatul (1) litera (a) punctul (v) din 
Regulamentul (UE) nr. ... /... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții (EMIR), 
primește în prealabil autorizația din 
partea AEVMP, în cazul în care se 
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impune ca intermediar în contractele cu 
instrumente derivate, încheie în mod 
regulat contracte derivate cu 
contrapartide în cursul normal al 
activității sale și în nume propriu sau 
participă la activități care fac ca aceasta 
să fie recunoscută în domeniu în calitate 
de dealer sau de formator de piață 
specializat în contractele cu instrumente 
derivate.
(2) Entitățile din țările terțe menționate la 
alineatul (1) sunt înregistrate de AEVMP 
în registrul societăților din țărilor terțe, 
registru ținut de AEVMP în conformitate 
cu articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 
... /... (MiFIR).
(3) AEVMP acordă autorizația 
menționată la alineatul (1) numai în cazul 
în care consideră că măsurile legale, de 
supraveghere și de aplicare din țara terță 
de origine a entității îndeplinesc 
următoarele condiții:
(a) serviciile și activitățile de investiții fac 
în permanență obiectul autorizării, 
precum și al supravegherii și al executării
eficiente;
(b) serviciile și activitățile de investiții fac 
obiectul unor cerințe privind suficiența 
capitalului și al unor cerințe 
corespunzătoare privind acționarii și 
membrii organului lor de conducere;
(c) serviciile și activitățile de investiții fac 
obiectul unor cerințe organizatorice 
adecvate în domeniul funcțiilor de control 
intern;

(d) serviciile și activitățile de investiții 
sunt reglementate de normele 
corespunzătoare de conduită 
profesională.
(4) Comisiei i se deleagă competențele 
necesare pentru a adopta standarde de 
reglementare tehnică care să prevadă:
(a) informațiile pe care entitatea 
solicitantă din țara terță le furnizează 
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AEVMP în cererea de înregistrare în 
conformitate cu alineatul (3);
(b) formatul informațiilor care trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatul (1);
(c) criteriile stabilite la alineatul (3).
Standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP transmite Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la […]*.

_________________
* JO: a se introduce data:…

Or. en

Amendamentul 1278
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul -92b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -92b
Mecanismul de evitare a normelor 

repetitive sau contradictorii
(1) Comisia este asistată de AEVMP în 
monitorizarea și elaborarea unor rapoarte 
adresate Parlamentului European și 
Consiliului privind aplicarea principiilor 
internaționale stabilite în articolul -92a, 
în special cu privire la potențialele cerințe 
repetitive sau contradictorii privind 
participanții la piață și recomandă 
posibile măsuri.
(2) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare, declarând că măsurile legale, 
de supraveghere și de aplicare ale țării 
terțe în cauză sunt echivalente cu 
cerințele care rezultă din prezenta 
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directivă:
(a) în cazul în care măsurile legale și de 
supraveghere ale țării terțe în cauză 
garantează că societățile autorizate în 
acea țară terță respectă cerințele 
obligatorii din punct de vedere juridic 
care au efect echivalent cu cerințele 
stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr.... /... (MiFIR) și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și în măsurile de 
punere în aplicare a acestora;
(b) în cazul în care țara terță prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil entităților 
respective și accesului reciproc echivalent 
la propriile piețe;
(c) în cazul în care măsurile legale și de 
supraveghere ale țării terțe în cauză 
asigură o protecție a investitorilor 
echivalentă cu cea stabilită în prezenta 
directivă; și
(d) în cazul în care măsurile legale și de 
supraveghere ale țării terțe sunt aplicate 
și executate efectiv în mod echitabil și 
fără a crea denaturări, astfel încât să 
asigure o supraveghere și o executare 
eficientă în țara terță respectivă.
Actele de punere în aplicare sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 95 
alineatul (2).

(3) Un act de punere în aplicare privind 
echivalența, prevăzut la alineatul (2), 
presupune exceptarea de la procedura de 
autorizare menționată la articolul -92a 
alineatul (1) a contrapărților care încheie 
o tranzacție cu instrumente derivate sub 
rezerva procedurii prevăzute la articolul -
92a sunt exceptate .
(4) AEVMP încheie acorduri de 
cooperare cu autoritățile competente din 
țările terțe ale căror cadre juridice și de 
supraveghere au fost recunoscute ca fiind 
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echivalente, în conformitate cu alineatul 
(1). Aceste acorduri prevăd cel puțin:
(a) mecanismul de schimb de informații 
între AEVMP și autoritățile competente 
din țările terțe în cauză, inclusiv de acces 
la toate informațiile privind societățile din 
afara UE autorizate în țări terțe, acces 
care este solicitat de AEVMP;
(b) mecanismul de notificare promptă a 
AEVMP, în cazul în care o autoritate 
competentă din țara terță consideră că o 
societate dintr-o țară terță pe care o 
supraveghează și pe care AEVMP a 
înregistrat-o în registrul prevăzut la 
articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 
.../... (MiFIR) nu respectă condițiile pe 
baza cărora a primit autorizația sau alte 
reglementări pe care este obligată să le 
respecte;
(c) procedurile privind coordonarea 
activităților de supraveghere, inclusiv, 
dacă este cazul, verificări la fața locului.
(5) În cooperare cu AEVMP, Comisia 
monitorizează punerea efectivă în 
aplicare de către țările terțe pentru care a 
fost adoptat un act de punere în aplicare 
privind echivalența a cerințelor 
echivalente cu cele prevăzute de 
articolul -92a și prezintă rapoarte în mod 
regulat – cel puțin o dată pe an –
Parlamentului European și Consiliului. 
În termen de 30 de zile calendaristice de 
la prezentarea raportului, conform căruia 
cerințele echivalente au fost aplicate în 
mod necorespunzător sau inconsecvent de 
către autoritățile țărilor terțe, Comisia 
retrage recunoașterea echivalenței 
cadrului juridic al țării terțe în cauză. În 
cazul în care actul de punere în aplicare 
privind echivalența este retras, entitățile 
din țările terțe să facă în mod automat din 
nou obiectul tuturor cerințelor din 
prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 1279
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 93 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, în 
ceea ce privește articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatele (1) și (2), articolul 13 
alineatul (1), articolul 16 alineatul (12), 
articolul 17 alineatul (6), articolul 23 
alineatul (3), articolul 24 alineatul (8), 
articolul 25 alineatul (6), articolul 27 
alineatul (7), articolul 28 alineatul (3), 
articolul 30 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (3), articolul 35 alineatul (8), 
articolul 44 alineatul (4), articolul 51 
alineatul (7), articolul 52 alineatul (6), 
articolul 53 alineatul (4), articolul 59 
alineatul (3), articolul 60 alineatul (5), 
articolul 66 alineatele (6) și (7), 
articolul 67 alineatele (3), (7) și (8), 
articolul 68 alineatul (5), articolul 83 
alineatul (7) și articolul 99 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, în 
ceea ce privește articolul 13 alineatul (1), 
articolul 35 alineatul (8), articolul 44 
alineatul (4), articolul 66 alineatul (7), 
articolul 67 alineatele (3), (7) și (8), 
articolul 68 alineatul (5), articolul 83 
alineatul (7) și articolul 99 alineatul (2).

Or. en

Justificare

În concordanță cu celelalte modificări din text.

Amendamentul 1280
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea sistemelor organizate de 
tranzacționare, ținând seama de 

eliminat
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experiențele acumulate de autoritățile 
competente în urma activității de 
supraveghere, numărul OTF-urilor 
autorizate în UE și cota de piață a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 1281
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) efectul introducerii unui sistem 
centralizat de raportare pentru 
instrumentele de capitaluri proprii;

Or. en

Amendamentul 1282
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera 6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) evoluția prețurilor datelor referitoare 
la piață în general;

Or. en

Amendamentul 1283
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul cerințelor referitoare la 
tranzacționarea automatizată și de mare 
frecvență;

(c) impactul cerințelor referitoare la 
tranzacționarea automatizată și de mare 
frecvență, inclusiv o revizuire a 
obligațiilor prevăzute la articolul 17 
alineatul (3), precum și dacă aceasta 
funcționează corect sau dacă ar trebui să 
fie extinsă pentru a include coșurile de 
acțiuni și acțiunile unice;

Or. en

Amendamentul 1284
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă cerințele minime privind pasul 
de cotare, descrise la articolul 17, au avut 
un efect semnificativ asupra operațiunilor 
de piață;

Or. en

Amendamentul 1285
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactul aplicării limitelor sau
măsurilor alternative privind lichiditatea, 
abuzul de piață și condițiile de decontare și 
de cotație ordonată pe piețele 
instrumentelor derivate pe mărfuri;

(e) impactul aplicării limitelor și măsurilor 
suplimentare privind lichiditatea necesară 
pentru tranzacțiile de acoperire bona fide, 
abuzul de piață și asigurarea unei funcții 
ordonate de descoperire a prețurilor și a 
condițiilor de decontare pe piețele 
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instrumentelor derivate pe mărfuri și 
prevenirea, reducerea sau eliminarea 
speculațiilor excesive și a volatilității 
prețurilor;

Or. en

Amendamentul 1286
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) funcționarea sistemului centralizat de 
raportare instituit în conformitate cu titlul 
V, în special disponibilitatea informațiilor 
post-tranzacționare de înaltă calitate, într-o 
formă consolidată care să cuprindă întreaga 
piață, în conformitate cu standarde de 
utilizare ușoară și cu costuri rezonabile. 
Pentru a asigura calitatea și accesibilitatea 
informațiilor consolidate post-
tranzacționare, Comisia prezintă raportul 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă privind înființarea unei entități 
unice care să exploateze sistemul 
centralizat de raportare.

(f) funcționarea sistemului centralizat de 
raportare instituit în conformitate cu titlul 
V, în special disponibilitatea informațiilor 
post-tranzacționare de înaltă calitate, într-o 
formă consolidată care să cuprindă întreaga 
piață, în conformitate cu standarde de 
utilizare ușoară și cu costuri rezonabile. 
Pentru a asigura calitatea și accesibilitatea 
informațiilor consolidate post-
tranzacționare, Comisia prezintă raportul 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă privind înființarea unei entități 
unice care să exploateze sistemul 
centralizat de raportare în toate clasele de 
achiziții.

Or. en

Amendamentul 1287
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) respectarea de către societățile de 
investiții a obligațiilor de bună executare, 
prevăzute la [articolul 27], și a nivelului 
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de transparență pretranzacționare existent 
pe piața UE, în special privind calitatea și 
accesibilitatea informațiilor 
pretranzacționare pentru investitori, 
luând în considerare, printre altele, 
nivelul de fragmentare a pieței. Dacă este 
cazul, Comisia prezintă raportul 
împreună cu o propunere legislativă 
pentru stabilirea unui sistem consolidat de 
raportare centralizată pentru informațiile 
pretranzacționare.

Or. en

Amendamentul 1288
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până la 
[….] cel târziu, actele cu putere de lege și 
actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Statele membre adoptă și publică, până la 
[….]* cel târziu, actele cu putere de lege și 
actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

____________________
* JO: a se introduce data: un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1289
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste măsuri de la 
[…], cu excepția dispozițiilor de 
transpunere a articolului 67 alineatul (2), 
care se aplică de la [2 ani de la data 
aplicării restului directivei].

Statele membre aplică aceste măsuri de la 
[…]*, cu excepția dispozițiilor de 
transpunere a articolului 67 alineatul (2), 
care se aplică de la [1 an de la data 
aplicării restului directivei].
__________________

* JO: a se introduce data: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1290
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile existente din țări terțe 
trebuie să poată continua furnizarea 
serviciilor și exercitarea activităților în 
statele membre, în conformitate cu 
regimurile naționale până la [4 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive].

(1) Societățile existente din țări terțe 
trebuie să poată continua furnizarea 
serviciilor și exercitarea activităților pentru 
componenta de retail în statele membre, în 
conformitate cu regimurile naționale până 
la 31 decembrie 2016.

Or. en

Amendamentul 1291
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 94 pentru a prelungi perioada de 

eliminat
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aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1), 
ținând seama de deciziile de echivalență 
adoptate deja de Comisie în conformitate 
cu articolul 41 alineatul (3) și de evoluțiile 
anticipate ale cadrului de reglementare și 
de supraveghere din țările terțe.

Or. en

Amendamentul 1292
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 101a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101a
Modificare a Directivei 98/26/CE

Directiva 98/26/CE se modifică după cum 
urmează:
La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„Prezenta directivă nu se aplică 
certificatelor de emisii care constau în 
orice unități recunoscute ca fiind 
conforme cu cerințele 
Directivei 2003/87/CE (sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii)”.

Or. en

Justificare

Directiva privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a 
titlurilor de valoare nu este compatibilă cu certificatele de emisii.

Amendamentul 1293
Kay Swinburne
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Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Păstrarea și administrarea 
instrumentelor financiare în contul 
clienților, inclusiv custodia și serviciile 
conexe, precum administrarea de 
numerar/garanții.

eliminat

Or. en

Justificare

Serviciile de custodie ar trebui să fie considerate în continuare un serviciu auxiliar în cadrul 
MiFID, întrucât multe dintre dispozițiile prevăzute în MiFID nu sunt adecvate pentru 
depozitarii centrali de instrumente financiare (CSD) sau pentru custozi. Cu toate acestea, 
serviciile ar trebui să analizate mai în detaliu, în conformitate cu noul Regulament privind 
depozitarii centrali de instrumente financiare și cu Directiva privind dreptul instrumentelor 
financiare.

Amendamentul 1294
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Păstrarea și administrarea 
instrumentelor financiare în contul 
clienților, inclusiv custodia și serviciile 
conexe, precum administrarea de 
numerar/garanții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1295
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Păstrarea și administrarea instrumentelor 
financiare în contul clienților, inclusiv 
custodia și serviciile conexe, precum 
administrarea de numerar/garanții.

9. Păstrarea și administrarea instrumentelor 
financiare în contul clienților de retail, 
inclusiv custodia și serviciile conexe, 
precum administrarea de numerar/garanții, 
când aceste servicii sunt oferite ca 
serviciu principal clienților.

Or. en

Justificare

Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților cu amănuntul, 
inclusiv custodia și serviciile conexe, precum administrarea de numerar / garanții, când 
aceste servicii sunt oferite ca serviciu principal clienților.

Amendamentul 1296
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Exploatarea de sisteme organizate de 
tranzacționare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1297
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Tranzacționarea algoritmică, astfel 
cum este definită la articolul 4 alineatul 
(2) punctul 30) din prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Tranzacționarea algoritmică;

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că toți comercianții algoritmici, chiar și cei care tranzacționează numai 
pe cont propriu, vor fi incluși în domeniul de aplicare a MiFID și MiFIR.

Amendamentul 1299
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea A – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Desfășurarea activității de 
tranzacționarea algoritmică.

Or. en

Amendamentul 1300
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea B – punctul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Păstrarea și administrarea 
instrumentelor financiare în contul 
clienților, inclusiv custodia și serviciile 
conexe, precum administrarea de 
numerar / garanții.
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Or. en

Amendamentul 1301
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea B – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Păstrarea și administrarea 
instrumentelor financiare în contul 
clienților, inclusiv custodia și serviciile 
conexe, precum administrarea de 
numerar/garanții.

Or. en

Justificare

Serviciile de custodie ar trebui să fie considerate în continuare un serviciu auxiliar în cadrul 
MiFID, întrucât multe dintre dispozițiile prevăzute în MiFID nu sunt adecvate pentru 
depozitarii centrali de instrumente financiare (CSD) sau pentru custozi. Cu toate acestea, 
serviciile ar trebui să fie analizate mai în detaliu în conformitate cu noul Regulament privind 
depozitarii centrali de instrumente financiare și cu Directiva privind dreptul instrumentelor 
financiare.

Amendamentul 1302
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea B – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. contractele de asigurări legate de
instrumentele de investiții;

Or. nl

Amendamentul 1303
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. fonduri închise de investiții

Or. en

Amendamentul 1304
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen (futures), contractele swap, 
contractele la termen (forward) pe rata 
dobânzii și orice alte contracte derivate 
referitoare la valori mobiliare, monede, rate 
ale dobânzii sau ale randamentului, 
certificate de emisii sau alte instrumente 
derivate, indici financiari sau măsuri 
financiare care pot fi decontate prin livrare 
fizică sau în numerar.

4. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen (futures), contractele swap, 
contractele la termen (forward) pe rata 
dobânzii și orice alte contracte derivate 
referitoare la valori mobiliare, monede, rate 
ale dobânzii sau ale randamentului sau alte 
instrumente derivate, indici financiari sau 
măsuri financiare care pot fi decontate prin 
livrare fizică sau în numerar.

Or. en

Amendamentul 1305
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care pot 
fi decontate prin livrare fizică, cu condiția 

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care pot 
fi decontate prin livrare fizică, cu condiția 
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să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF

să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată sau un MTF, nu sunt 
abordate în sens comercial și nu prezintă 
caracteristicile altor instrumente 
financiare derivate

Or. de

Justificare

Legea Dodd-Frank din SUA utilizează o altă definiție a instrumentelor financiare, care 
exclude în mod explicit instrumentele derivate livrate fizic din categoria instrumentelor 
financiare. Prin urmare, este necesară adaptarea definiției pentru a nu defavoriza societățile 
europene.

Amendamentul 1306
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care 
pot fi decontate prin livrare fizică, cu 
condiția să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF.

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract cu instrumente derivate referitor la 
mărfuri care pot fi decontate prin livrare 
fizică, cu condiția să fie tranzacționate pe o 
piață reglementată, un OTF sau un MTF,
care nu sunt încheiate în scopuri 
comerciale și care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate.

Or. en

Amendamentul 1307
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
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contract derivat referitor la mărfuri care 
pot fi decontate prin livrare fizică, cu 
condiția să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF.

contract cu instrumente derivate  referitor 
la mărfuri care nu sunt destinate 
decontării prin livrare fizică, cu condiția să 
fie tranzacționate pe o piață reglementată, 
un OTF sau un MTF.

Or. en

Amendamentul 1308
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care 
pot fi decontate prin livrare fizică, cu 
condiția să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF.

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract cu instrumente derivate referitor la 
mărfuri care pot fi decontate prin livrare 
fizică, cu condiția să fie tranzacționate pe o 
piață reglementată sau pe un MTF.

Or. en

Amendamentul 1309
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix (forwards) și orice alte contracte 
derivate referitoare la mărfuri care pot fi 
decontate prin livrare fizică, care nu au fost 
menționate în alt mod în secțiunea C 
punctul 6 și neavând scopuri comerciale, 
care prezintă caracteristicile altor 
instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt compensate 
și decontate prin intermediul unor case de 

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix (forwards) și orice alte contracte 
derivate referitoare la mărfuri care pot fi 
decontate prin livrare fizică, care nu au fost 
menționate în alt mod în secțiunea C 
punctul 6 și neavând scopuri comerciale, 
care prezintă caracteristicile altor 
instrumente financiare derivate.
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compensare recunoscute sau fac obiectul 
unor apeluri în marjă în mod regulat.

Or. en

Amendamentul 1310
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix (forwards) și orice alte contracte 
derivate referitoare la mărfuri care pot fi 
decontate prin livrare fizică, care nu au 
fost menționate în alt mod în secțiunea C 
punctul 6 și neavând scopuri comerciale, 
care prezintă caracteristicile altor 
instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt compensate și 
decontate prin intermediul unor case de 
compensare recunoscute sau fac obiectul 
unor apeluri în marjă în mod regulat.

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix (forwards) și orice alte contracte 
derivate referitoare la mărfuri care nu sunt 
destinate decontării prin livrare fizică, care 
nu au fost menționate în alt mod în 
secțiunea C punctul 6 și neavând scopuri 
comerciale, care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt compensate și 
decontate prin intermediul unor case de 
compensare recunoscute sau fac obiectul 
unor apeluri în marjă în mod regulat.

Or. en

Justificare

Această propunere ar alinia legislația UE la definiția swap-urilor în conformitate cu Legea 
Dodd-Frank din SUA, unde elementul de intenționalitate în furnizarea mărfii aferent unui 
contract la termen (forward) constituie baza pentru excluderea mărfurilor furnizate fizic în 
viitor. Contractele la termen (forward) decontate prin livrare fizică care ar fi excluse din 
definiția instrumentelor financiare sunt reglementate automat de REMIT pentru instrumentele 
din domeniul gazelor și energiei.

Amendamentul 1311
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu sau la rate ale 
inflației sau alte statistici economice 
oficiale care trebuie decontate în numerar 
sau pot fi decontate în numerar la cererea 
uneia dintre părți, altfel decât în caz de 
încălcare a obligațiilor sau de alt incident 
care conduce la reziliere, precum și orice 
alte contracte derivate privind active, 
drepturi, obligații, indici și măsuri care nu 
au fost menționate în alt mod în prezenta 
secțiune C, care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt 
tranzacționate pe o piață reglementată, un 
OTF sau un MTF, sunt compensate și 
decontate prin intermediul unor case de 
compensare recunoscute sau fac obiectul 
unor apeluri în marjă în mod regulat.

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu sau la rate ale 
inflației sau alte statistici economice 
oficiale care trebuie decontate în numerar 
sau pot fi decontate în numerar la cererea 
uneia dintre părți, altfel decât în caz de 
încălcare a obligațiilor sau de alt incident 
care conduce la reziliere, precum și orice 
alte contracte derivate privind active, 
drepturi, obligații, indici și măsuri care nu 
au fost menționate în alt mod în prezenta 
secțiune C, care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate.

Or. en

Amendamentul 1312
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu sau la rate ale 
inflației sau alte statistici economice 
oficiale care trebuie decontate în numerar 
sau pot fi decontate în numerar la cererea 
uneia dintre părți, altfel decât în caz de 

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu, certificate de 
emisii sau la rate ale inflației sau alte 
statistici economice oficiale care trebuie 
decontate în numerar sau pot fi decontate 
în numerar la cererea uneia dintre părți, 
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încălcare a obligațiilor sau de alt incident 
care conduce la reziliere, precum și orice 
alte contracte derivate privind active, 
drepturi, obligații, indici și măsuri care nu 
au fost menționate în alt mod în prezenta 
secțiune C, care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt tranzacționate 
pe o piață reglementată, un OTF sau un 
MTF, sunt compensate și decontate prin 
intermediul unor case de compensare 
recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în 
marjă în mod regulat.

altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor 
sau de alt incident care conduce la 
reziliere, precum și orice alte contracte 
derivate privind active, drepturi, obligații, 
indici și măsuri care nu au fost menționate 
în alt mod în prezenta secțiune C, care 
prezintă caracteristicile altor instrumente 
financiare derivate ținând seama dacă, în 
special, sunt tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF, sunt 
compensate și decontate prin intermediul 
unor case de compensare recunoscute sau 
fac obiectul unor apeluri în marjă în mod 
regulat.

Or. en

Amendamentul 1313
Rachida Dati

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea C – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Certificatele de emisii care constau în 
orice unități recunoscute ca fiind 
conforme cu cerințele Directivei 
2003/87/CE (sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii).

eliminat

Or. fr

Justificare

Certificatele de emisii nu sunt instrumente financiare: prin natura lor acestea nu sunt 
destinate utilizării ca instrumente de investiții. Obiectivul lor este concret, și anume 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Includerea certificatelor de emisii în definiția 
instrumentelor financiare ar avea drept consecință aplicarea unei legislații financiare 
întreprinderilor industriale din economia reală.

Amendamentul 1314
Werner Langen
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Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Pentru eliminarea oricăror 
incertitudini, contractele la termen 
(forward) referitoare la mărfuri, 
încheiate la nivel extrabursier și decontate 
prin livrare fizică, nu sunt definite drept 
instrumente financiare derivate.

Or. en

Justificare

Textul MIFID II ar trebui să excludă într-un mod mai clar din definiția instrumentelor 
financiare derivate tranzacțiile cu mărfuri încheiate la nivel extrabursier și decontate prin 
livrare fizică. Amendamentul are scopul de a contribui la o mai bună clarificare a acestui 
concept, esențial pentru societățile nefinanciare care efectuează tranzacții cu mărfuri fizice și 
care gestionează riscurile legate de activitatea lor comercială.

Amendamentul 1315
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea Ca
Alte instrumente

1. Certificatele de emisii ale oricărei 
unități recunoscute pentru respectarea 
cerințelor prevăzute în 
Directiva 2003/87/CE (sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii) 
sunt tratate ca instrumente financiare în 
sensul exclusiv al prezentei directive, 
Regulamentul (UE) nr. ... /... [MiFIR], 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul privind abuzurile de piață] 
și Directiva (UE) nr. .../... [Directiva 
privind abuzurile de piață]
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Or. en

Justificare

Prin natura lor, certificatele de emisii nu sunt instrumente financiare.

Amendamentul 1316
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea D – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Exploatarea unui furnizor de sisteme 
centralizate de raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1317
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Anexa 2 – partea I – paragraful 1 – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) societăți locale; eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care „societățile locale” se referă la autoritățile publice locale, această literă ar 
trebui eliminată. Municipalitățile și autoritățile publice locale nu ar trebui să fie tratate 
niciodată drept clienți profesioniști, întrucât acestea depind de banii contribuabilului.

Amendamentul 1318
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 2– partea I – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile menționate anterior sunt 
considerate clienți profesioniști. Cu toate 
acestea, ele trebuie să poată solicita 
tratamentul rezervat clienților 
neprofesioniști, iar societățile de investiții 
pot accepta să le acorde un nivel de 
protecție mai ridicat. În cazul în care 
clientul unei societăți de investiții este o 
întreprindere menționată mai sus, 
societatea de investiții trebuie să îl 
informeze, înainte de a-i furniza vreun 
serviciu, că este considerat, pe baza 
informațiilor de care dispune, client
profesionist și că va fi tratat ca atare, în 
afara cazurilor în care societatea și clientul 
convin altfel. De asemenea, societatea 
trebuie să informeze clientul că acesta 
poate solicita o modificare a termenilor 
acordului, pentru a beneficia de o mai mare
protecție.

Entitățile menționate anterior sunt 
considerate clienți profesioniști. Cu toate 
acestea, ele trebuie să poată solicita 
tratamentul rezervat clienților 
neprofesioniști, iar societățile de investiții 
acceptă să le acorde un nivel de protecție 
mai ridicat la cerere. În cazul în care 
clientul unei societăți de investiții este o 
întreprindere menționată mai sus, 
societatea de investiții trebuie să îl 
informeze, înainte de a-i furniza vreun 
serviciu, că este considerat, pe baza 
informațiilor de care dispune, client 
profesionist și că va fi tratat ca atare, în 
afara cazurilor în care clientul solicită să 
fie tratat ca neprofesionist. De asemenea, 
societatea trebuie să informeze clientul că 
acesta poate solicita o modificare a 
termenilor acordului, pentru a beneficia de 
o mai mare protecție.

Or. en

Justificare

Clienții profesioniști au dreptul incontestabil la un nivel mai mare de protecție la cerere.

Amendamentul 1319
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Anexa 2 – partea II – punctul II.1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alți clienți decât cei menționați în 
secțiunea I, inclusiv organismele din 
sectorul public, autoritățile publice locale,
municipalitățile și investitorii obișnuiți 
privați, pot fi, de asemenea, autorizați să 
renunțe la o parte din protecția conferită de 
normele de conduită profesională.

Alți clienți decât cei menționați în 
secțiunea I, cu excepția organismelor din 
sectorul public, autoritățile publice locale 
și municipalitățile pot fi, de asemenea, 
autorizați să renunțe la o parte din protecția 
conferită de normele de conduită 
profesională.
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Or. en

Justificare

Municipalitățile și autoritățile publice locale nu ar trebui să fie tratate niciodată drept clienți 
profesioniști, întrucât acestea depind de banii contribuabililor.

Amendamentul 1320
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Anexa 2 – partea II – punctul II.1 – subpunctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta criterii 
specifice pentru evaluarea competenței și a 
cunoștințelor municipalităților și 
autorităților publice locale care solicită să 
fie considerate clienți profesioniști. Aceste 
criterii pot fi alternative sau suplimentare 
la cele enumerate în paragraful anterior.

Statele membre adoptă criterii specifice și 
stricte pentru evaluarea competenței și a 
cunoștințelor municipalităților și 
autorităților publice locale care solicită să 
fie considerate clienți profesioniști. Aceste 
criterii pot fi alternative sau suplimentare 
la cele enumerate în paragraful anterior.

Or. en

Amendamentul 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Anexa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Anexa IIa

Specificațiile costurilor pentru activitățile de publicitate

%
pa

Note 

(Toate calculele pe baza investiției 
minime necesare sau pe baza 
dimensiunii tipice, dacă nu există nicio 
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valoare minimă)

% Taxă de administrare anuală
(Annual Management Charge –
AMC)

% Costuri cu custodia și costuri 
administrative etc.

% Comision de performanță Pe baza comisionului de performanță 
pentru o perioadă de 12 luni, astfel cum 
a fost comunicat, sau pe baza mediei de 
până la trei ani, dacă există date 
disponibile.

% Costuri de tranzacționare Pe baza ultimelor 12 luni sau pe baza 
mediei de până la trei ani, dacă există 
date disponibile. 
Costuri de tranzacționare = cifra de 
afaceri a portofoliului X costul total 
estimat de cumpărare / vânzare a 
activelor-suport. 
Cele mai multe fonduri vor utiliza pur și 
simplu un barem stabilit al costurilor.

% Alte costuri De exemplu, costurile suplimentare ale 
fondurilor de bază la efectuarea unei 
investiții într-o structură de tipul „fond 
de fond”, dacă nu sunt incluse deja mai 
sus.

Exceptând orice alte venituri 
regulate

De exemplu, venituri nete din operațiuni 
de împrumut de titluri sau alte venituri 
regulate, luând în considerare ultimele 
12 luni sau pe baza mediei de până la 
trei ani, dacă există date disponibile.

Costul total al furnizorului 
(Total Provider Cost – TPC) 

Aceasta este valoarea care ar trebui 
anunțată de administratorii fondului.

Taxele de platformă prin canalul 
de vânzări A

Atunci când nu sunt incluse deja în 
valorile de mai sus.

Costurile de intrare / ieșire prin 
canalul de vânzări A

Toate cheltuielile ar trebui să fie 
amortizate într-o perioadă de cinci ani, 
ca durată presupusă a investițiilor, cu 
excepția cazurilor în care există 
dispoziții contrare, de exemplu, în cazul 
pensiilor.

Taxe de consultanță / reduceri 
sau orice alte cheltuieli / venituri 
regulate neincluse mai sus prin 
canalul de vânzări A

Amortizate într-o perioadă mai mare de 
cinci ani, cu excepția cazului în care se 
precizează în mod clar, ca mai sus.

Costul total al investiției (Total 
Cost of Investment – TCI) prin 

Aceasta este valoarea care ar trebui 
anunțată de canalul de vânzări.
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canalul de vânzări A

Or. en


