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Amendamentul 218
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criza financiară a evidențiat puncte 
slabe în funcționarea și transparența 
piețelor financiare. Evoluția piețelor 
financiare a evidențiat necesitatea 
consolidării cadrului de reglementare în 
ceea ce privește piețele instrumentelor 
financiare pentru a asigura creșterea 
gradului de transparență, o mai bună 
protecție a investitorilor, sporirea gradului 
de încredere și reducerea domeniilor 
nereglementate, precum și pentru a conferi 
autorităților de supraveghere competențe 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

(4) Criza financiară a evidențiat puncte 
slabe în funcționarea și transparența 
piețelor financiare. Evoluția piețelor 
financiare a evidențiat necesitatea 
consolidării cadrului de reglementare în 
ceea ce privește piețele instrumentelor 
financiare pentru a asigura creșterea 
gradului de transparență, o mai bună 
protecție a investitorilor, sporirea gradului 
de încredere și eliminarea domeniilor 
nereglementate, precum și pentru a conferi 
autorităților de supraveghere competențe 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Or. en

Amendamentul 219
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Există o opinie unanimă în rândul 
organismelor de reglementare la nivel 
internațional conform căreia existența unor 
deficiențe ale guvernanței corporative în 
mai multe instituții financiare, inclusiv 
absența unor mecanisme de control 
eficiente în cadrul acestora, a fost unul 
dintre factorii determinanți ai crizei 
financiare. Asumarea cu imprudență și în 
mod excesiv a unor riscuri poate duce la 
colapsul unor instituții financiare și la 

(5) Există o opinie unanimă în rândul 
organismelor de reglementare la nivel 
internațional conform căreia existența unor 
deficiențe ale guvernanței corporative în 
mai multe instituții financiare, inclusiv 
absența unor mecanisme de control 
eficiente în cadrul acestora, a fost unul 
dintre factorii determinanți ai crizei 
financiare. Asumarea cu imprudență și în 
mod excesiv a unor riscuri poate duce la 
colapsul unor instituții financiare și la 
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probleme sistemice în statele membre și la 
nivel global. Conduita incorectă a 
societăților care furnizează servicii 
clienților poate crea prejudicii investitorilor 
și poate duce la pierderea încrederii 
acestora. Pentru a aborda problema 
potențialelor prejudicii aduse de aceste 
deficiențe ale mecanismelor de guvernanță 
corporativă, dispozițiile acestei directive 
trebuie completate cu unele principii mai 
detaliate și standarde minime. Aceste de 
principii și standarde trebuie aplicate 
ținând cont de natura, amploarea și 
complexitatea activităților societăților de 
investiții.

probleme sistemice în statele membre și la 
nivel global. Conduita incorectă a 
societăților care furnizează servicii 
clienților poate crea prejudicii investitorilor 
și poate duce la pierderea încrederii 
acestora. Pentru a aborda problema 
potențialelor prejudicii aduse de aceste 
deficiențe ale mecanismelor de guvernanță 
corporativă, dispozițiile acestei directive ar 
trebui completate cu unele principii mai 
detaliate și standarde minime. Aceste de 
principii și standarde ar trebui aplicate 
ținând cont de natura, amploarea și 
complexitatea activităților societăților de 
investiții. În privința membrilor 
consiliului de administrație, acționarilor 
le revine responsabilitatea de a asigura că 
toți membrii au întotdeauna o reputație 
suficient de bună și cunoștințe, 
competențe și experiență suficiente, deși 
este recunoscut faptul că funcțiile de 
conducere diferă și că dispozițiile 
detaliate, precum și limitele cantitative 
privind numărul funcțiilor care urmează 
să fie deținute sunt, prin urmare, 
nejustificate.

Or. en

Amendamentul 220
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Angajamentul asumat de șefii de stat 
și de guvern la summitul G20 de la 
Cannes (4 noiembrie 2011) urmărește 
crearea unui „identificator internațional 
al persoanelor juridice (legal entity 
identifier – LEI), care să identifice într-
un mod unic contrapărțile la tranzacțiile 
financiare”.
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Amendamentul 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este oportună includerea în lista 
instrumentelor financiare a anumitor 
instrumente financiare derivate pe mărfuri 
și a celor care, prin modul de constituire și 
tranzacționare, implică aspecte de 
reglementare comparabile celor aplicabile 
instrumentelor financiare clasice.

(8) Este oportună includerea în lista 
instrumentelor financiare a tuturor 
instrumentelor financiare derivate pe 
mărfuri și a celor care, prin modul de 
constituire și tranzacționare, implică 
aspecte de reglementare comparabile celor 
aplicabile instrumentelor financiare clasice.

Or. en

Amendamentul 222
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este oportună includerea în lista 
instrumentelor financiare a anumitor 
instrumente financiare derivate pe mărfuri 
și a celor care, prin modul de constituire și 
tranzacționare, implică aspecte de 
reglementare comparabile celor aplicabile 
instrumentelor financiare clasice.

(8) Este oportună includerea în lista 
instrumentelor financiare a anumitor
instrumente financiare derivate pe mărfuri 
și a celor care, prin modul de constituire și 
tranzacționare, implică aspecte de 
reglementare comparabile celor aplicabile 
instrumentelor financiare clasice. În cazul 
în care contractele de asigurare 
referitoare la activitățile din clasele 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind accesul 
la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II) sunt încheiate cu o întreprindere de 
asigurare, cu o întreprindere de 
reasigurare, cu o întreprindere de 
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asigurare dintr-o țară terță sau cu o 
întreprindere de reasigurare dintr-o țară 
terță, acestea nu sunt instrumente 
financiare derivate sau contracte derivate 
în sensul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 223
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe piețele secundare spot de 
tranzacționare a certificatelor de emisii 
(EUA) au existat cazuri de practici 
frauduloase care pot să submineze 
încrederea în sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii instituit prin 
Directiva 2003/87/CE, în prezent luându-se 
măsuri pentru a consolida sistemul 
registrelor EUA și a institui condiții mai 
stricte pentru deschiderea conturilor de 
tranzacționare a acestor certificate. Pentru
a consolida integritatea acestor piețe și 
pentru a garanta funcționarea lor eficientă, 
inclusiv supravegherea amplă a activităților 
de tranzacționare, este oportună 
completarea măsurilor adoptate prin 
Directiva 2003/87/CE prin includerea 
integrală a certificatelor de emisii în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
și al Regulamentului ----/-- [Regulamentul 
privind abuzul de piață], clasificându-le 
drept instrumente financiare.

(9) Pe piețele secundare spot de 
tranzacționare a certificatelor de emisii
(EUA) au existat cazuri de practici 
frauduloase care pot să submineze 
încrederea în sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii instituit prin 
Directiva 2003/87/CE, în prezent luându-se 
măsuri pentru a consolida sistemul 
registrelor EUA și a institui condiții mai 
stricte pentru deschiderea conturilor de 
tranzacționare a acestor certificate. Pentru 
a consolida integritatea acestor piețe și 
pentru a garanta funcționarea lor eficientă, 
inclusiv supravegherea amplă a activităților 
de tranzacționare, este oportună 
completarea măsurilor adoptate prin 
Directiva 2003/87/CE prin includerea 
integrală a certificatelor de emisii în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
și al Regulamentului ----/-- [Regulamentul 
privind abuzul de piață].

Or. en

Amendamentul 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesară instaurarea unui cadru 
de reglementare global care să 
reglementeze executarea tranzacțiilor cu 
instrumente financiare, oricare ar fi 
metodele de tranzacționare utilizate în 
acest scop, pentru a garanta o calitate 
sporită de efectuare a operațiunilor 
investitorilor și pentru a păstra integritatea 
și eficiența globală a sistemului financiar. 
Prin urmare, se impune a adopta un cadru 
de reglementare coerent și adaptat riscului, 
aplicabil principalelor tipuri de sisteme de 
executare a ordinelor valabile în prezent pe 
piața financiară europeană. Pentru aceasta, 
este indispensabil a recunoaște apariția, în 
paralel cu piețele reglementate, a unei noi 
generații de sisteme de tranzacționare 
organizată, care trebuie supuse anumitor 
obligații vizând menținerea funcționării 
eficiente și ordonate a piețelor financiare.

(11) Este necesară instaurarea unui cadru 
de reglementare global care să 
reglementeze executarea tranzacțiilor cu 
instrumente financiare, oricare ar fi 
metodele de tranzacționare utilizate în 
acest scop, pentru a garanta o calitate 
sporită de efectuare a operațiunilor 
investitorilor și pentru a păstra integritatea 
și eficiența globală a sistemului financiar. 
Prin urmare, se impune a adopta un cadru 
de reglementare coerent și adaptat riscului, 
aplicabil principalelor tipuri de sisteme de 
executare a ordinelor valabile în prezent pe 
piața financiară europeană. Pentru aceasta, 
este indispensabil a recunoaște apariția, în 
paralel cu piețele reglementate și cu MTF,
a unei noi generații de sisteme de 
tranzacționare organizată, care nu au fost 
reglementate în cadrul regimului actual al 
MiFID, și că acestea ar trebui să fie
supuse anumitor obligații vizând 
menținerea funcționării eficiente și 
ordonate a piețelor financiare.

Or. en

Amendamentul 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile trebuie să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile trebuie 
să rămână supuse unor cerințe în mare 

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
internalizatorii sistematici ar trebui să 
instituie reguli transparente care să 
reglementeze accesul la sistem. Cu toate 
acestea, în timp ce piețele reglementate și 
MTF-urile ar trebui să rămână supuse unor 
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măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile trebuie
să poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le 
au față de clienții lor.

cerințe în mare măsură similare privind 
acceptarea de membri sau participanți, 
internalizatorii sistematici ar trebui să 
poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care aceștia le au față de 
clienții lor.
[Prezentul amendament (și anume 
eliminarea „OTF”) se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.]

Or. en

Justificare

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Amendamentul 226
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile trebuie să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile trebuie
să rămână supuse unor cerințe în mare 
măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile trebuie

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
internalizatorii sistematici ar trebui să 
instituie reguli transparente care să 
reglementeze accesul la sistem. Cu toate 
acestea, în timp ce piețele reglementate și 
MTF-urile ar trebui să rămână supuse unor 
cerințe în mare măsură similare privind 
acceptarea de membri sau participanți, 
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să poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.

internalizatorii sistematici ar trebui să 
poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.
(Eliminarea categoriei OTF-urilor inclusă 
în prezentul amendament se aplică 
întregului text legislativ supus examinării; 
adoptarea sa impune adaptări tehnice în 
întregul text.)

Or. en

Justificare

Principalul factor care face ca OTF-urile propuse să se diferențieze de MTF-uri este puterea 
discreționară în executarea ordinelor clienților, care prezintă pericolul de a conduce la 
abuzuri, afectând în special investitorii neinformați. În plus, există probabilitatea ca noua 
categorie să fragmenteze și mai mult piețele. IS ar trebui să fie considerat ca un loc de 
executare prevăzut în MiFID și ar trebui să fie supus unor reguli transparente privind 
accesul. Însă, IS poate limita în anumite cazuri accesul la platformă, întrucât operatorul IS 
este supus unor riscuri prin efectuarea tranzacțiilor în propriul său registru.

Amendamentul 227
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile trebuie să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile trebuie 
să rămână supuse unor cerințe în mare 
măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile trebuie 
să poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
internalizatorii sistematici ar trebui să 
instituie reguli transparente care să 
reglementeze accesul la sistem. Cu toate 
acestea, în timp ce piețele reglementate și 
MTF-urile ar trebui să rămână supuse unor 
cerințe în mare măsură similare privind 
acceptarea de membri sau participanți, 
internalizatorii sistematici ar trebui să 
poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.
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Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse unor reguli de piață 
corespunzătoare (și anume transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu 
și supravegherea totală a pieței).

Amendamentul 228
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile trebuie să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile trebuie
să rămână supuse unor cerințe în mare 
măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile trebuie
să poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile ar trebui să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile ar trebui
să rămână supuse unor cerințe similare 
privind acceptarea de membri sau 
participanți, OTF-urile care asigură o 
executare organizată și care planifică 
tranzacțiile cu instrumente financiare 
altele decât instrumente de capitaluri 
proprii ar trebui să poată să stabilească și 
să restricționeze accesul, printre altele, pe 
baza rolului și a obligațiilor pe care 
operatorii acestora le au față de clienții lor.
În ceea ce privește OTF-urile care 
asigură o executare organizată și care 
planifică tranzacțiile cu instrumente de 
capitaluri proprii, orice putere 
discreționară în ceea ce privește 
determinarea sau restricționarea 
accesului ar trebui să se limiteze la 
posibilitatea operatorului OTF de a 
permite accesul doar clienților săi, cu 
excepția instituțiilor de credit și a 
societăților de investiții. În plus, OTF-
urile care asigură executarea și care 
planifică tranzacțiile cu instrumente de 
capitaluri proprii ar trebui să elimine 
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restricțiile privind accesul, în cazul în 
care obține o cotă de piață importantă 
prin tranzacționarea acțiunilor respective.

Or. en

Amendamentul 229
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile trebuie să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile trebuie
să rămână supuse unor cerințe în mare 
măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile trebuie 
să poată să stabilească și să restricționeze 
accesul, printre altele, pe baza rolului și a 
obligațiilor pe care operatorii acestora le au 
față de clienții lor.

(12) Toate locurile de tranzacționare, și 
anume piețele reglementate, MTF-urile sau 
OTF-urile ar trebui să instituie reguli 
transparente care să reglementeze accesul 
la sistem. Cu toate acestea, în timp ce 
piețele reglementate și MTF-urile ar trebui
să rămână supuse unor cerințe în mare 
măsură similare privind acceptarea de 
membri sau participanți, OTF-urile ar 
trebui să poată să stabilească și să 
restricționeze accesul, printre altele, pe 
baza rolului și a obligațiilor pe care 
operatorii acestora le au față de clienții lor.
Pentru a oferi investitorilor mai multe 
opțiuni și o flexibilitate mai mare, 
operatorii de pe piețele reglementate, ai 
MTF-urilor și ai OTF-urilor pot oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a specifica 
tipul fluxului de ordine cu care să 
interacționeze ordinele lor înainte de a 
intra în sistem (pe baza bonității 
contrapărții sau pe baza altor factori).

Or. en

Justificare

Utilizatorilor locurilor de tranzacționare, ai piețelor reglementate, ai MTF-urilor și ai OTF-
urilor ar trebui să beneficieze de flexibilitatea de a determina tipul fluxului de ordine cu care 
să interacționeze ordinele lor. Acest lucru le-ar permite să opteze pentru tranzacții cu fonduri 
de pensii, dar nu cu traderi care efectuează tranzacții de mare frecvență, sau să își aleagă 
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contrapartea pe baza bonității lor. Acest lucru va permite societăților să aibă un control mai 
mare asupra gestionării tipului de lichiditate și a riscului de lichiditate la care sunt expuse. 
Această opțiune nu ar trebui să permită clienților să facă trateze contrapărți în mod 
diferențiat.

Amendamentul 230
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În sensul definiției MTF și a OTF, 
participanții la piață ar trebui să fie în 
măsură să aleagă categoria de 
participanți la piață cu care să 
interacționeze ordinele lor, atât timp cât 
acest lucru se realizează într-un mod 
deschis și transparent și nu implică un 
tratament diferențiat aplicat de către 
operatorul platformei. Pe măsură ce se 
introduc noi identificatori și indicatori 
comerciali, locurile de tranzacționare ar 
trebui să poată stabili categorii diferite de 
membri pentru a promova acest lucru ca 
serviciu suplimentar și opțional pentru 
utilizatori, dacă este necesar.

Or. en

Justificare

În prezent, mai multe MTF-uri oferă utilizatorilor această opțiune, care este utilizată fie prin 
autoselecție, fie prin tehnologii special concepute. Întrucât acest act legislativ permite 
identificarea anumitor categorii de participați la piață, ar trebui clarificat faptul că MTF-
urile și OTF-urile ar trebui să poată permite clienților să selecteze ordinele cu care nu doresc 
să interacționeze, cum ar fi societățile care practică tranzacționarea de mare frecvență.

Amendamentul 231
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, 
a MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat.
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) Internalizatorii sistematici ar trebui
definiți ca fiind acele societăți de investiții 
care, în mod organizat, frecvent și 
sistematic, tranzacționează în cont propriu 
executând ordinele clienților în afara unei 
piețe reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții ca urmare a executării unui ordin
ar trebui să fie relevante și ar trebui
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu ar trebui
să i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

Or. en

Amendamentul 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului,
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în regim extrabursier (OTC).
Activitățile de tranzacționare OTC se 
referă la tranzacții bilaterale care sunt 
efectuate cu contrapărți eligibile în afara 
piețelor reglementate și a MTF-urilor în 
mod ocazional, ad hoc și neregulat, și care 
depășesc mărimea normală a pieței. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu atunci 
când execută ordinele clienților în afara 
unei piețe reglementate sau a unui MTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții ar trebui să fie relevante și ar 
trebui adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. Unui internalizator sistematic 
nu ar trebui să i se permită să reunească 
interese de vânzare și cumpărare ale unor 
terți.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că toate platformele de tranzacționare exploatate de operatori de 
piață sau de societăți de investiții sunt supuse unor reguli de piață corespunzătoare. Pentru a 
elimina lacunele existente în materie de reglementare, este necesară definirea în mod clar a 
OTC. Alte caracteristici importante ale OTC – contrapărțile eligibile și mărimea normală a 
pieței – sunt incluse, de asemenea, pentru exhaustivitate. Referirea la contrapărțile en gros 
(nedefinite în MiFID și neclare) este înlocuită cu referirea la contrapărțile eligibile (definite 
în MiFID și clare).
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Amendamentul 233
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, 
a MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului,
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în regim extrabursier (OTC). 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
acestei definiții societăților de investiții, 
tranzacțiile bilaterale efectuate cu clienții 
ar trebui să fie relevante și ar trebui
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. Unui internalizator sistematic 
nu ar trebui să i se permită să reunească 
interese de vânzare și cumpărare ale unor 
terți.

Or. en
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Amendamentul 234
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului,
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în regim extrabursier, fiind 
tranzacții bilaterale cu contrapărți 
eligibile în afara piețelor reglementate și a 
MTF-urilor, care sunt efectuate în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat și care 
depășesc mărimea normală a pieței. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
acestei definiții societăților de investiții, 
tranzacțiile bilaterale efectuate cu clienții 
ar trebui să fie relevante și ar trebui 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. Unui internalizator sistematic 
nu ar trebui să i se permită să reunească 
interese de vânzare și cumpărare ale unor 
terți.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
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transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 235
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții ar trebui să fie relevante și ar 
trebui adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce locurile de 
tranzacționare sunt mecanisme în care 
interese multiple de vânzare și cumpărare 
ale unor terți interacționează în cadrul 
sistemului, unui internalizator sistematic nu 
ar trebui să i se permită să reunească 
interese de vânzare și cumpărare ale unor 
terți, funcționând la fel ca un loc de 
tranzacționare.
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Justificare

MiFID/R ar trebui să răspundă exigențelor viitorului pentru a asigura că orice sistem 
multilateral organizat de tranzacționare care este similar cu locurile de tranzacționare sau 
care funcționează într-un mod similar cu aceste locuri este reglementat ca atare.

Amendamentul 236
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic sau în 
anumite circumstanțe un OTF, cu 
excepția cazului în care tranzacțiile 
respective se efectuează în afara piețelor 
reglementate, a MTF-urilor și a OTF-urilor 
în mod ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții ar trebui să fie relevante și ar 
trebui adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu ar trebui
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vânzare și cumpărare ale unor terți. să i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

Or. en

Amendamentul 237
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici trebuie definiți 
ca fiind acele societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții trebuie să fie relevante și trebuie 
adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu trebuie să 
i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.

(13) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat sau cu 
acordul clientului. Internalizatorii 
sistematici ar trebui definiți ca fiind acele 
societăți de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții societăților de 
investiții, tranzacțiile bilaterale efectuate cu 
clienții ar trebui să fie relevante și ar 
trebui adăugate criterii cantitative care să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
trebuie să se înregistreze ca internalizatori 
sistematici, stabilite la articolul 21 din 
Regulamentul nr. 1287/2006 al Comisiei 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE. În timp ce un OTF este orice 
sistem sau mecanism în care interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terți interacționează în cadrul sistemului, 
unui internalizator sistematic nu ar trebui
să i se permită să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terți.
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Amendamentul 238
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Deși ar trebui să se existe măsuri 
care să împiedice executarea ordinelor 
clientului în cadrul unui OTF cu 
angajarea capitalurilor proprii ale 
societății de investiții sau ale operatorului 
de piață care exploatează un OTF, există 
activități de formare a pieței care sunt în 
interesul clienților, cum ar fi crearea 
posibilității ca o societate de investiții să 
execute ordinele din partea clienților, să 
răspundă cererii clienților de a negocia, 
să obțină o executare optimă sau să 
execute o operațiune de neutralizare a 
riscurilor legate de tranzacțiile clientului. 
Angajarea capitalurilor proprii în cadrul 
unui OTF ar trebui să fie supusă unor 
norme stricte de prelucrare a ordinelor 
pentru a preveni conflictele de interese, 
iar societatea de investiții ar trebui să își 
informeze clienții cu privire la modul în 
care capitalurile sale pot fi utilizate în 
cadrul OTF-ului.

Or. en

Amendamentul 239
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
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furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE. Criteriile tehnice pentru 
stabilirea caracterului auxiliar al unei 
activități față de activitatea principală 
trebuie clarificate prin acte delegate.
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților trebuie să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin 
corelarea acestora efectuând cumpărări și 
vânzări simultane în cont propriu
(tranzacționare de tipul back-to-back), iar 
aceste societăți trebuie considerate ca 
acționând în nume propriu și trebuie să 
intre sub incidența prezentei directive care 
reglementează atât executarea de ordine 
în numele clienților, cât și 
tranzacționarea în cont propriu.
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 

furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE. Criteriile tehnice pentru 
stabilirea caracterului auxiliar al unei 
activități față de activitatea principală ar 
trebui clarificate prin acte delegate. 
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 
ar trebui considerată ca fiind 
tranzacționare în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților.
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trebuie considerată ca fiind tranzacționare 
în cont propriu prin executarea ordinelor 
clienților.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile de tipul back-to-back reprezintă o parte considerabilă a activității de 
administrare a portofoliilor pentru clienți. Aceste tranzacții sunt încheiate în cont propriu, 
dar cu aceleași caracteristici și deseori cu aceeași valoare ca tranzacțiile încheiate cu 
clienții. Aceste tranzacții sunt indispensabile deoarece trebuie să se asigure că societățile au 
în continuare posibilitatea de a sprijini clienții activităților lor principale în reducerea 
riscurilor comerciale.

Amendamentul 240
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață,
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
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activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE. Criteriile tehnice pentru 
stabilirea caracterului auxiliar al unei 
activități față de activitatea principală 
trebuie clarificate prin acte delegate. 
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților trebuie să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin 
corelarea acestora efectuând cumpărări și 
vânzări simultane în cont propriu 
(tranzacționare de tipul back-to-back), iar 
aceste societăți trebuie considerate ca 
acționând în nume propriu și trebuie să 
intre sub incidența prezentei directive care 
reglementează atât executarea de ordine în 
numele clienților, cât și tranzacționarea în 
cont propriu. Executarea de ordine pentru 
instrumente financiare ca activitate 
auxiliară între două persoane a căror 
activitate principală, la nivel de grup, nu 
este nici furnizarea de servicii de investiții 
în sensul prezentei directive, nici 
furnizarea de servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE nu trebuie
considerată ca fiind tranzacționare în cont 
propriu prin executarea ordinelor clienților.

activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de 
credit. Criteriile tehnice pentru stabilirea 
caracterului auxiliar al unei activități față 
de activitatea principală ar trebui
clarificate prin standarde tehnice de 
reglementare, ținând seama de criteriile 
specificate în prezenta directivă. Aceste 
criterii ar trebui să redea caracterul 
auxiliar pe baza volumului și a riscurilor 
aferente activității în cauză comparativ cu 
volumul și riscurile aferente activității 
principale. Aceste criterii ar trebui, de 
asemenea, să asigure că activitățile 
auxiliare în sensul articolului 2 alineatul 
(1) punctul (i) includ numai instrumentele 
financiare utilizate în legătură cu 
activitatea principală, și nu în scopuri 
care nu au legătură cu această activitate. 
Stabilind dacă aceste activități sunt 
desfășurate ca activități auxiliare, trebuie 
să țină seama de faptul că societățile care 
tranzacționează instrumente derivate 
extrabursiere sunt supuse supravegherii 
reglementare în temeiul Regulamentului 
[ ] (EMIR), cu scopul de a spori 
transparența și securitatea tranzacționării 
de instrumente derivate extrabursiere. 
Societățile care execută ordinele de la 
clienți diferiți prin corelarea acestora 
efectuând cumpărări și vânzări simultane în 
cont propriu (tranzacționare de tipul back-
to-back) ar trebui considerate ca acționând 
în nume propriu și ar trebui să intre sub 
incidența prezentei directive care 
reglementează atât executarea de ordine în 
numele clienților, cât și tranzacționarea în 
cont propriu. Executarea de ordine pentru 
instrumente financiare ca activitate 
auxiliară între două persoane a căror 
activitate principală, la nivel de grup, nu 
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este nici furnizarea de servicii de investiții 
în sensul prezentei directive, nici 
furnizarea de servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE nu ar trebui
considerată ca fiind tranzacționare în cont 
propriu prin executarea ordinelor clienților.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură că activitățile auxiliare sunt tratate în mod corespunzător și 
proporțional în cadrul MiFID, concentrându-se asupra volumului activității și asupra 
riscurilor aferente acesteia, comparativ cu volumul și riscurile aferente activității principale.

Amendamentul 241
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
activitate auxiliară activității lor principale, 

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF sau sunt 
implicate în tranzacționarea algoritmică 
sau execută ordine ale clienților lor 
tranzacționând în cont propriu. În mod 
excepțional, nu ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
persoanele care tranzacționează 
instrumente financiare în cont propriu, ca 
participanți sau membri ai unei piețe 
reglementate sau ai unui MTF, inclusiv în 
calitate de formatori de piață pentru 
instrumente financiare derivate pe mărfuri, 
certificate de emisii sau instrumente 
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care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE. Criteriile tehnice pentru 
stabilirea caracterului auxiliar al unei 
activități față de activitatea principală 
trebuie clarificate prin acte delegate. 
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților trebuie să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin corelarea 
acestora efectuând cumpărări și vânzări 
simultane în cont propriu (tranzacționare 
de tipul back-to-back), iar aceste societăți 
trebuie considerate ca acționând în nume 
propriu și trebuie să intre sub incidența 
prezentei directive care reglementează atât 
executarea de ordine în numele clienților, 
cât și tranzacționarea în cont propriu. 
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 
trebuie considerată ca fiind tranzacționare 
în cont propriu prin executarea ordinelor 
clienților.

derivate pe acestea, ca activitate auxiliară 
activității lor principale, care, la nivel de 
grup, nu este nici furnizarea de servicii de 
investiții în sensul prezentei directive, nici 
furnizarea de servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE. Criteriile tehnice 
pentru stabilirea caracterului auxiliar al 
unei activități față de activitatea principală 
ar trebui clarificate prin acte delegate. 
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților ar trebui să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin corelarea 
acestora efectuând cumpărări și vânzări 
simultane în cont propriu (tranzacționare 
de tipul back-to-back), iar aceste societăți 
ar trebui considerate ca acționând în nume 
propriu și ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive care reglementează atât 
executarea de ordine în numele clienților, 
cât și tranzacționarea în cont propriu. 
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 
ar trebui considerată ca fiind 
tranzacționare în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților.

Or. en

Justificare

Traderii implicați în tranzacționarea de mare frecvență nu sunt exceptați de la cerințele 
prevăzute de MiFID.

Amendamentul 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se impune excluderea întreprinderilor 
de asigurări ale căror activități fac obiectul 
unei supravegheri adecvate de către 
autoritățile competente în materie de 
control prudențial și care sunt reglementate 
de Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II).

(16) Se impune excluderea întreprinderilor 
de asigurări ale căror activități fac obiectul 
unei supravegheri adecvate de către 
autoritățile competente în materie de 
control prudențial și care sunt reglementate 
de Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate și 
desfășurarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II), cu excepția 
celor descrise la articolul 1 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Această exceptare este necesară pentru a asigura că articolul 1 alineatul (4) are efect prin 
aplicarea în cazul investițiilor bazate pe asigurări a secțiunilor relevante din MiFID, 
referitoare la normele de conduită profesională.

Amendamentul 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Investițiile sunt deseori vândute 
clienților sub formă de contracte de 
asigurare ca alternativă sau ca substitut 
pentru instrumentele financiare 
reglementate în temeiul prezentei 
directive. Pentru a asigura o protecție 
eficientă a clienților de detaliu, este 
important ca investițiile sub formă de 
contracte de asigurare să fie supuse 
acelorași norme de conduită profesională, 
în special celor referitoare la gestionarea 
conflictelor de interese și la restricțiile 
privind stimulentele, precum și normelor 
privind asigurarea caracterului adecvat al 
consultanței sau al vânzărilor fără 
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consultanță. Cerințele privind protecția 
investitorilor și conflictele de interese din 
prezenta directivă ar trebui, prin urmare, 
să se aplice în egală măsură acelor 
investiții sub formă de contracte de 
asigurare. Întrucât investițiile care 
implică asigurări pot avea caracteristici 
specifice care diferă de alte instrumente 
financiare (de exemplu, din cauza 
faptului că aceste produse de investiții pot 
implica un element privind asigurarea de 
viață, este necesar, prin urmare, să fie 
personalizate pentru fiecare client), 
directiva prevede o colaborarea între 
AEVMP și AEAPO pentru a asigura o 
coerență cât mai mare a normelor de 
conduită profesională privind pachetele 
de produse de investiții de retail sub formă 
de asigurări, care fac obiectul prezentei 
directive, și a oricăror dispoziții ulterioare 
la al doilea nivel, dacă este necesar.

Or. en

Justificare

Având în vedere asemănările existente între investițiile pe bază de asigurări și instrumentele 
financiare din cadrul MiFID, este important ca acestea să fie supuse acelorași cerințe de 
conduită profesională.

Amendamentul 244
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Trebuie excluse din sfera de aplicare 
a prezentei directive băncile centrale și 
alte organisme cu funcții similare, 
precum și organismele publice însărcinate 
cu gestionarea datoriei publice sau care 
intervin în această gestionare - noțiune 
care include plasarea datoriei - cu 
excepția organismelor deținute parțial sau 

eliminat
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integral de stat, a căror misiune este 
comercială sau legată de achizițiile de 
participații.

Or. en

Amendamentul 245
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive băncile centrale și alte 
organisme cu funcții similare, precum și 
organismele publice însărcinate cu 
gestionarea datoriei publice sau care 
intervin în această gestionare - noțiune care 
include plasarea datoriei - cu excepția 
organismelor deținute parțial sau integral 
de stat, a căror misiune este comercială sau 
legată de achizițiile de participații.

(20) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive băncile centrale și alte 
organisme cu funcții similare, precum și 
organismele publice însărcinate cu 
gestionarea datoriei publice sau care 
intervin în această gestionare - noțiune care 
include plasarea datoriei - cu excepția 
organismelor deținute parțial sau integral 
de stat, a căror misiune este comercială sau 
legată de achizițiile de participații. Cu 
toate acestea, nicio entitate publică nu ar 
trebui să fie exceptată de la raportarea 
tranzacțiilor către autoritățile competente.

Or. en

Justificare

În cazul în care este considerată imposibilă includerea băncilor centrale etc. în domeniul de 
aplicare a prezentului act legislativ, acestora ar trebui, cel puțin, să li se impună raportarea 
propriilor tranzacții către autoritățile de supraveghere a piețelor financiare.

Amendamentul 246
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a clarifica regimul 
exonerărilor acordate Sistemului 
european al băncilor centrale, altor 
organisme naționale care îndeplinesc 
funcții similare și organismelor care 
intervin în gestionarea datoriei publice, 
este oportun să se limiteze aceste 
exonerări la acele organisme și instituții 
care își îndeplinesc funcțiile în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru sau în conformitate cu legislația 
Uniunii, precum și la organismele 
internaționale la care au aderat unul sau 
mai multe state membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a clarifica regimul exonerărilor 
acordate Sistemului european al băncilor 
centrale, altor organisme naționale care 
îndeplinesc funcții similare și organismelor 
care intervin în gestionarea datoriei 
publice, este oportun să se limiteze aceste 
exonerări la acele organisme și instituții 
care își îndeplinesc funcțiile în 
conformitate cu legislația unui stat membru 
sau în conformitate cu legislația Uniunii, 
precum și la organismele internaționale la 
care au aderat unul sau mai multe state 
membre.

(21) Pentru a clarifica regimul exonerărilor 
acordate Sistemului european al băncilor 
centrale, altor organisme naționale care 
îndeplinesc funcții similare și organismelor 
care intervin în gestionarea datoriei 
publice, este oportun să se limiteze aceste 
exonerări la acele organisme și instituții 
care își îndeplinesc funcțiile în 
conformitate cu legislația unui stat membru 
sau în conformitate cu legislația Uniunii, 
precum și la organismele internaționale la 
care au aderat unul sau mai multe state 
membre. Cu toate acestea, nicio entitate 
publică nu ar trebui să fie exceptată de la 
raportarea tranzacțiilor către autoritățile 
competente.

Or. en
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Justificare

În cazul în care este considerată imposibilă includerea băncilor centrale etc. în domeniul de 
aplicare a prezentului act legislativ, acestora ar trebui, cel puțin, să li se impună raportarea 
propriilor tranzacții către autoritățile de supraveghere a piețelor financiare.

Amendamentul 248
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a asigura buna funcționare 
a pieței interne a energiei electrice și a 
gazului natural și pentru ca operatorii 
sistemelor de transport să își 
îndeplinească sarcinile în conformitate cu 
Directiva 2009/72/CE, cu 
Directiva 2009/73/CE, cu Regulamentul 
(CE) nr. 714/2009, cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 sau în conformitate cu 
orientările și codurile de rețea adoptate în 
temeiul normelor respective, se impune 
exceptarea operatorilor sistemelor de 
transport și a prestatorilor de servicii ai 
acestora atunci când sunt emise drepturile 
de transport, fie sub formă de drepturi de 
transport fizic, fie sub formă de drepturi 
de transport financiar, și atunci când este 
asigurată o platformă pentru 
tranzacționarea pe piața secundară. 
Pentru a asigura eficiența comercializării 
drepturilor de transport, este necesar să 
fie exceptate și persoanele care cumpără 
sau care vând drepturile de transport în 
cauză.

Or. en

Justificare

Comercializarea drepturilor de transport (drepturi de transport fizic sau drepturi de 
transport financiar) poate aduce o contribuție importantă la funcționarea eficientă a pieței 
interne a energiei datorită funcției de protecție împotriva riscurilor. Eventuala reclasificarea 
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a acestor drepturi ca instrumente financiare poate duce la situația în care actorii de pe piață 
evită să comercializeze drepturi de transport, deoarece consideră că cerințele din cadrul 
MiFID reprezintă o povară excesivă. Prin urmare, este necesară o dispoziție explicită care să 
excepteze aceste instrumente.

Amendamentul 249
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 septembrie 
2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE 
a Consiliului și a Directivelor 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în 
ceea ce privește normele de procedură și 
criteriile de evaluare aplicabile evaluării 
prudențiale a achizițiilor și majorărilor de 
participații în sectorul financiar prevede 
criterii detaliate pentru evaluarea 
prudențială a proiectelor de achiziții într-o 
societate de investiții și o procedură pentru 
aplicarea acestora. Pentru a asigura 
certitudinea juridică, claritatea și 
predictibilitatea în ceea ce privește 
procesul de evaluare, precum și rezultatul 
acestuia, este oportună confirmarea 
criteriilor și a procesului de evaluare 
prudențială prevăzute de Directiva 
2007/44/CE. În particular, autoritățile 
competente trebuie să facă o evaluare a 
caracterului adecvat al potențialului 
achizitor și a solidității din punct de vedere 
financiar a proiectului de achiziție, pe baza 
următoarelor criterii: reputația potențialului 
achizitor; reputația și experiența oricărei 
persoane care va conduce activitatea 
societății de investiții; soliditatea financiară 
a potențialului achizitor; capacitatea 
societății de investiții de a respecta 
cerințele prudențiale prevăzute de prezenta 
directivă și de alte directive, în special 

(32) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 septembrie 
2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE 
a Consiliului și a Directivelor 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în 
ceea ce privește normele de procedură și 
criteriile de evaluare aplicabile evaluării 
prudențiale a achizițiilor și majorărilor de 
participații în sectorul financiar prevede 
criterii detaliate pentru evaluarea 
prudențială a proiectelor de achiziții într-o 
societate de investiții și o procedură pentru 
aplicarea acestora. Pentru a asigura 
certitudinea juridică, claritatea și 
predictibilitatea în ceea ce privește 
procesul de evaluare, precum și rezultatul 
acestuia, este oportună confirmarea 
criteriilor și a procesului de evaluare 
prudențială prevăzute de Directiva 
2007/44/CE. În particular, autoritățile 
competente ar trebui să facă o evaluare a 
caracterului adecvat al potențialului 
achizitor și a solidității din punct de vedere 
financiar a proiectului de achiziție, pe baza 
următoarelor criterii: reputația potențialului 
achizitor; reputația și experiența oricărei 
persoane care va conduce activitatea 
societății de investiții; soliditatea financiară 
a potențialului achizitor; capacitatea 
societății de investiții de a respecta 
cerințele prudențiale prevăzute de prezenta 
directivă și de alte directive, în special 
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Directivele 2002/87/CE și 2006/49/CE; 
existența unor motive rezonabile de a 
suspecta că o operațiune sau o tentativă de 
spălare de bani sau de finanțare a unor acte 
de terorism în înțelesul articolului 1 din 
Directiva 2005/60/CE a fost sau este 
săvârșită în legătură cu proiectul de 
achiziție sau că proiectul de achiziție ar 
putea crește un astfel de risc.

Directivele 2002/87/CE și 2006/49/CE; 
posibilitatea ca achiziția să creeze 
conflicte de interese; existența unor motive
rezonabile de a suspecta că o operațiune 
sau o tentativă de spălare de bani sau de 
finanțare a unor acte de terorism în 
înțelesul articolului 1 din Directiva 
2005/60/CE a fost sau este săvârșită în 
legătură cu proiectul de achiziție sau că 
proiectul de achiziție ar putea crește un 
astfel de risc.

Or. en

Amendamentul 250
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții trebuie, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Pentru a 
evita gândirea de grup și a promova 
spiritul gândirii critice, consiliile de 
administrație ale societăților de investiții 
trebuie să aibă o componență suficient de 
eterogenă în ceea ce privește vârsta, 
genul, originea, educația și experiența 
profesională, pentru a reprezenta opinii și 
experiențe variate. Echilibrul numeric 
între sexe are o importanță deosebită 
pentru a asigura o reprezentare adecvată 
a realității demografice.

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții ar trebui, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Statele 
membre ar trebui să adopte acte 
legislative corespunzătoare care să 
permită tragerea la răspundere a 
membrilor organelor de conducere în caz 
de gestionare defectuoasă gravă.
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Or. en

Justificare

În caz de gestionare defectuoasă gravă, membrii consiliilor de administrație ar trebui să fie 
trimiși în judecată.

Amendamentul 251
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții trebuie, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Pentru a 
evita gândirea de grup și a promova spiritul 
gândirii critice, consiliile de administrație 
ale societăților de investiții trebuie să aibă 
o componență suficient de eterogenă în 
ceea ce privește vârsta, genul, originea, 
educația și experiența profesională, pentru 
a reprezenta opinii și experiențe variate. 
Echilibrul numeric între sexe are o 
importanță deosebită pentru a asigura o 
reprezentare adecvată a realității 
demografice.

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții ar trebui, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Pentru a 
evita gândirea de grup și a promova spiritul 
gândirii critice, consiliile de administrație 
ale societăților de investiții ar trebui să 
aibă o componență suficient de eterogenă 
în ceea ce privește vârsta, genul, originea, 
educația și experiența profesională, pentru 
a reprezenta opinii și experiențe variate. 
Echilibrul numeric între sexe are o 
importanță deosebită pentru a asigura o 
reprezentare adecvată a realității 
demografice. În plus, statele membre ar 
trebui să adopte acte legislative 
corespunzătoare care să permită tragerea 
la răspundere a membrilor organelor de 
conducere în caz de gestionare 
defectuoasă gravă.

Or. en
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Amendamentul 252
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții trebuie, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Pentru a 
evita gândirea de grup și a promova spiritul 
gândirii critice, consiliile de administrație 
ale societăților de investiții trebuie să aibă 
o componență suficient de eterogenă în 
ceea ce privește vârsta, genul, originea, 
educația și experiența profesională, pentru 
a reprezenta opinii și experiențe variate. 
Echilibrul numeric între sexe are o 
importanță deosebită pentru a asigura o 
reprezentare adecvată a realității 
demografice.

(38) Se impune consolidarea rolului 
organelor de conducere ale societăților de 
investiții în asigurarea administrării corecte 
și prudente a societăților și în promovarea 
integrității pieței și a intereselor 
investitorilor. Organul de conducere al unei 
societăți de investiții ar trebui, în 
permanență, să dedice suficient timp și să 
dețină suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a putea înțelege 
activitatea societății de investiții și 
principalele riscuri implicate. Pentru a 
evita gândirea de grup și a promova spiritul 
gândirii critice, consiliile de administrație 
ale societăților de investiții ar trebui să 
aibă o componență suficient de eterogenă 
în ceea ce privește vârsta, genul, originea, 
educația și experiența profesională, pentru 
a reprezenta opinii și experiențe variate. 
Echilibrul numeric între sexe are o 
importanță deosebită pentru a asigura o 
reprezentare adecvată a realității 
demografice. Reprezentarea angajaților în 
cadrul organelor de conducere ar trebui, 
de asemenea, considerată a fi o modalitate 
pozitivă de sporire a diversității, prin 
adăugarea unei perspective-cheie și a 
unei cunoașteri reale a mecanismelor 
interne ale societăților.

Or. en

Amendamentul 253
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)



AM\901763RO.doc 35/139 PE489.463v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Pentru a aborda într-un mod pe 
deplin coerent guvernanța corporativă la 
nivelul tuturor entităților financiare din 
UE, dispozițiile privind guvernanța 
corporativă din prezenta directivă ar 
trebui să fie identice cu cele ale Directivei 
… [CRD IV] și proporționale cu mărimea 
entității în cauză. 

Or. en

Amendamentul 254
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura supravegherea și 
controlul eficace al activităților societăților 
de investiții, organul de conducere trebuie
să poarte responsabilitatea strategiei 
globale a societății de investiții, ținând cont 
de profilul de activitate și de risc al 
acesteia. Organul de conducere trebuie să 
își asume responsabilități clare pe întregul 
ciclu de activitate al societății de investiții, 
în ceea ce privește identificarea și definirea 
obiectivelor strategice ale societății, 
aprobarea organizării interne, incluzând 
criteriile pentru selecția și instruirea 
personalului, definirea strategiilor globale 
referitoare la furnizarea de servicii și 
desfășurarea de activități, dar și 
remunerarea personalului responsabil de 
vânzări și aprobarea noilor produse în 
vederea distribuirii către clienți. 
Monitorizarea și evaluarea periodică a 
obiectivelor strategice ale societăților de 
investiții, a organizării interne și a 
strategiilor lor referitoare la furnizarea de 
servicii și desfășurarea de activități ar 

(39) Pentru a asigura supravegherea și 
controlul eficace al activităților societăților 
de investiții, organul de conducere ar 
trebui să poarte responsabilitatea strategiei 
globale a societății de investiții, ținând cont 
de profilul de activitate și de risc al 
acesteia. Organul de conducere ar trebui să 
își asume responsabilități clare pe întregul 
ciclu de activitate al societății de investiții, 
în ceea ce privește identificarea și definirea 
obiectivelor strategice ale societății, 
aprobarea organizării interne, incluzând 
criteriile pentru selecția și instruirea 
personalului, definirea strategiilor globale 
referitoare la furnizarea de servicii și 
desfășurarea de activități, dar și 
remunerarea personalului responsabil de 
vânzări și aprobarea noilor produse în 
vederea distribuirii către clienți. 
Monitorizarea și evaluarea periodică a 
obiectivelor strategice ale societăților de 
investiții, a organizării interne și a 
strategiilor lor referitoare la furnizarea de 
servicii și desfășurarea de activități ar 
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asigura în permanență capacitatea unei 
administrări corecte și prudente, în 
interesul integrității piețelor și al protejării 
investitorilor.

asigura în permanență capacitatea unei 
administrări corecte și prudente, în 
interesul integrității piețelor și al protejării 
investitorilor. În ceea ce privește lansarea 
unor noi produse, producătorii ar trebui, 
de asemenea, să revizuiască periodic 
performanța propriilor produse, să 
evalueze dacă acestea și-au îndeplinit 
rolul pentru care au fost concepute și să 
stabilească dacă piața-țintă pentru 
produsele respective este în continuare 
potrivită.

Or. en

Amendamentul 255
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 
10 august 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cerințele 
organizatorice și condițiile de funcționare 
ale întreprinderilor de investiții și termenii 
definiți în sensul directivei menționate 
permite statelor membre să impună, în 
contextul cerințelor organizatorice pentru 
societățile de investiții, înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice care se referă la 
ordinele clienților. Înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice referitoare la 
ordinele clienților este compatibilă cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și este justificată având în vedere 
scopul sporirii gradului de protecție a 
investitorilor, al unei mai bune 
supravegheri a pieței și al creșterii 
certitudinii juridice în interesul societăților 
de investiții și al clienților lor. Importanța 

(42) Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 
10 august 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cerințele 
organizatorice și condițiile de funcționare 
ale întreprinderilor de investiții și termenii 
definiți în sensul directivei menționate 
permite statelor membre să impună, în 
contextul cerințelor organizatorice pentru 
societățile de investiții, înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice care se referă la 
ordinele clienților. Înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice referitoare la 
ordinele clienților este compatibilă cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și este justificată având în vedere 
scopul sporirii gradului de protecție a 
investitorilor, al unei mai bune 
supravegheri a pieței și al creșterii 
certitudinii juridice în interesul societăților 
de investiții și al clienților lor. Importanța 
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acestor înregistrări este, de asemenea, 
menționată în recomandările tehnice pentru 
Comisia Europeană, emise de Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare la 29 iulie 
2010. De aceea, este oportun ca prezenta 
directivă să prevadă principiile unui regim 
general aplicabil înregistrării conversațiilor 
telefonice sau a corespondenței electronice 
care se referă la ordine ale clienților.

acestor înregistrări este, de asemenea, 
menționată în recomandările tehnice pentru 
Comisia Europeană, emise de Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare la 29 iulie 
2010. De aceea, este oportun ca prezenta 
directivă să prevadă principiile unui regim 
general aplicabil înregistrării conversațiilor 
telefonice sau a corespondenței electronice 
care se referă la ordine ale clienților. În 
ceea ce privește comunicarea între clienții 
de detaliu și instituțiile financiare, este 
necesar să se permită statelor membre să 
recunoască, în schimb, înregistrările 
scrise corespunzătoare ale acestor 
comunicări pentru instituțiile financiare 
stabilite și pentru sucursalele situate pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 256
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a evoluat semnificativ în 
ultimul deceniu, acestea fiind în prezent 
utilizate pe scară largă de participanții la 
piață. Mulți dintre aceștia utilizează în 
prezent tranzacționarea algoritmică, 
aceasta presupunând un algoritm 
computerizat care stabilește în mod 
automat elemente ale unui ordin cu 
intervenție umană minimă sau fără 
intervenție umană. O subcategorie specială 
a tranzacționării algoritmice este 
tranzacționarea de mare frecvență, care 
implică un sistem de tranzacționare capabil 
să analizeze date și semnale ale pieței cu 
viteză mare și, în urma acestei analize, să 

(44) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a evoluat semnificativ în 
ultimul deceniu, acestea fiind în prezent 
utilizate pe scară largă de participanții la 
piață. Mulți dintre aceștia utilizează în 
prezent tranzacționarea algoritmică, 
aceasta presupunând un algoritm 
computerizat care stabilește în mod 
automat elemente ale unui ordin cu 
intervenție umană minimă sau fără 
intervenție umană. O subcategorie specială 
a tranzacționării algoritmice este 
tranzacționarea de mare frecvență, care 
implică un sistem de tranzacționare capabil 
să analizeze date și semnale ale pieței cu 
viteză mare, de obicei milisecunde sau 
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transmită sau să actualizeze un număr mare 
de ordine într-un interval de timp foarte 
scurt. Tranzacționarea de mare frecvență 
este utilizată de regulă de traderi care își 
utilizează capitalul propriu pentru a 
tranzacționa și nu este o strategie în sine, ci 
mai degrabă utilizarea unei tehnologii 
sofisticate pentru a implementa strategii de 
tranzacționare tradiționale, precum 
formarea pieței sau arbitrajul.

microsecunde, și, în urma acestei analize, 
să transmită sau să actualizeze un număr 
mare de ordine într-un interval de timp 
foarte scurt. Tranzacționarea de mare 
frecvență este utilizată de regulă de traderi 
care își utilizează capitalul propriu pentru a 
tranzacționa și nu este o strategie în sine, ci 
mai degrabă utilizarea unei tehnologii 
sofisticate pentru a implementa strategii de 
tranzacționare tradiționale, precum 
formarea pieței sau arbitrajul.

Or. en

Justificare

Descriere suplimentară a tranzacționării de mare frecvență.

Amendamentul 257
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 45a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Tranzacționarea de mare frecvență, 
ca fenomen general, trebuie văzută ca un 
element firesc al progresului tehnologic și 
al modelelor de afaceri îmbunătățite. Ca o 
concluzie generală, studiile academice 
dovedesc că tranzacționarea de mare 
frecvență conduce la o sporire a 
lichidității și la o reducere a volatilității. O 
altă concluzie este că tehnologia nouă, ca 
orice altă formă de tranzacționare ca 
atare, poate fi utilizată în mod ilicit în 
scopul comiterii unor abuzuri de piață.

Or. en

Amendamentul 258
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, 
spread-uri mai mici, un grad mai mic 
volatilitate pe termen scurt și existenta 
unor mijloace de a obține o mai bună 
executare a ordinelor pentru clienți. Pe de 
altă parte, tehnologiile pentru 
tranzacționare implică, de asemenea, o 
serie de potențiale riscuri, precum riscul 
crescut de supraîncărcare a sistemelor 
locurilor de tranzacționare din cauza unui 
volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. În contextul tranzacționării de 
mare frecvență, volumul de 
tranzacționare pe piețe crește, în timp ce 
nivelul lichidității executabile este foarte 
redus, deoarece cotațiile rămân în 
registrul de ordine doar câteva
milisecunde și ratele de anulare sunt 
extrem de ridicate. Spread-urile ușor mai 
mici nu compensează lipsa profunzimii, a 
perioadelor de repaus al ordinelor sau a 
inventarierii. Există dovezi care arată că
tehnologiile pentru tranzacționare implică 
o serie de riscuri, precum riscul crescut de 
supraîncărcare a sistemelor locurilor de 
tranzacționare din cauza unui volum mare 
de ordine, riscul ca tranzacționarea 
algoritmică să conducă la apariția ordinelor 
duplicate sau eronate sau să funcționeze 
defectuos, generând o piață dezorganizată.
În special, există dovezi privind 
posibilitatea ca tehnologia pentru 
tranzacționarea de mare frecvență, având 
în vedere că oferă un avantaj 
informațional utilizatorilor săi, să fi 
contribuit la creșterea gradului de 
utilizare a platformelor de tranzacționare 
anonimă („dark pools”) de către 
investitorii instituționali, cum ar fi 
fondurile de pensii, care încearcă să evite 
un impact potențial negativ asupra 
prețurilor de executare, atunci când 
ordinele lor sunt identificate de traderii 
care realizează tranzacționarea de mare 
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frecvență. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. Mai mult, profiturile la 
tranzacționarea de mare frecvență 
obținute astfel afectează alți investitori, 
cum ar fi titularii de pensii. În fine, 
tranzacționarea algoritmică și 
tranzacționarea de mare frecvență pot 
conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat. Astfel de riscuri presupun 
costuri ridicate de infrastructură și de 
supraveghere, asociate cu tranzacționarea 
de mare frecvență.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze faptul că tranzacționarea de mare frecvență oferă traderilor 
un avantaj informațional spre deosebire de alți actori. Acest avantaj se datorează în principal 
vitezei cu care informațiile pot fi colectate și transformate în ordine și în anulări / modificări. 
Acest lucru obligă investitorii instituționali care plasează ordine cu valoare mare fie să se 
implice într-o „cursă a înarmării”, care presupune costuri ridicate pentru aceștia și clienții 
lor finali, fie să încerce să evite tranzacționarea de mare frecvență, alegând platforme la care 
nu au acces sau în cadrul cărora ordinele pot fi mai bine disimulate.

Amendamentul 259
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
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de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, spread-
uri mai mici, un grad mai mic volatilitate
pe termen scurt și existenta unor mijloace 
de a obține o mai bună executare a 
ordinelor pentru clienți. Pe de altă parte, 
tehnologiile pentru tranzacționare implică, 
de asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme 
de comportament abuziv dacă sunt 
utilizate în mod inadecvat.

de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, spread-
uri mai mici, un grad mai mic volatilitate 
pe termen scurt și existenta unor mijloace 
de a obține o mai bună executare a 
ordinelor pentru clienți. Pe de altă parte, 
tehnologiile pentru tranzacționare implică, 
de asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. Independent de cele 
menționate mai sus, comportamentul 
abuziv nu este permis, indiferent de 
metoda utilizată, în participarea la piață. 
Comportamentul abuziv pe piață face 
obiectul Directivei privind abuzul de piață 
(2004/109/CE).

Or. en

Justificare

Evoluțiile tehnologice, definite de Comisia Europeană, au efecte favorabile și nefavorabile pe 
piețe. Cu toate acestea, comportamentul abuziv pe piață nu ar trebui asociat doar cu 
participanții care utilizează software-uri avansate în interacțiunea lor cu piețele. Abuzul de 
piață poate apărea la orice nivel. Prin urmare, este necesar să se facă trimitere la Directiva 
privind abuzul de piață, pentru a oferi o imagine de ansamblu și trebuie să fie abordată în 
cont propriu la toate nivelurile.

Amendamentul 260
Gunnar Hökmark
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Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, spread-
uri mai mici, un grad mai mic volatilitate 
pe termen scurt și existenta unor mijloace 
de a obține o mai bună executare a 
ordinelor pentru clienți. Pe de altă parte, 
tehnologiile pentru tranzacționare implică, 
de asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare de mare frecvență a dus la 
creșterea vitezei, capacității și 
complexității modului în care investitorii 
efectuează tranzacții. Aceasta permite, de
asemenea, participanților la piață să 
faciliteze accesul direct la piață al clienților 
lor prin intermediul sistemelor lor de 
tranzacționare, prin acces electronic direct 
sau prin acces la piață sponsorizat și direct. 
Tehnologiile pentru tranzacționare aduc 
beneficii pieței și participanților la piață în 
general, printr-o participare mai largă la 
piață, creșterea lichidității, spread-uri mai 
mici, un grad mai mic volatilitate pe 
termen scurt și existenta unor mijloace de a 
obține o mai bună executare a ordinelor 
pentru clienți. Pe de altă parte, tehnologiile 
pentru tranzacționare de mare frecvență
implică, de asemenea, o serie de potențiale 
riscuri, precum riscul crescut de 
supraîncărcare a sistemelor locurilor de 
tranzacționare din cauza unui volum mare 
de ordine, riscul ca tranzacționarea 
algoritmică să conducă la apariția ordinelor 
duplicate sau eronate sau să funcționeze 
defectuos, generând o piață dezorganizată. 
În plus, există riscul ca sistemele de 
tranzacționare algoritmică să reacționeze 
excesiv la alte evenimente de pe piață, ceea 
ce poate să agraveze volatilitatea în cazul 
în care există deja o problemă pe piață. În 
fine, tranzacționarea algoritmică și 
tranzacționarea de mare frecvență pot 
conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat. Pe de altă parte, așa cum 
au demonstrat numeroase studii 
academice, tranzacționarea de mare 
frecvență reduce, în general, volatilitatea 
și contribuie la îmbunătățirea procesului 
de formare a prețurilor pe diferite piețe.
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Amendamentul 261
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces electronic
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, spread-
uri mai mici, un grad mai mic volatilitate 
pe termen scurt și existenta unor mijloace 
de a obține o mai bună executare a 
ordinelor pentru clienți. Pe de altă parte, 
tehnologiile pentru tranzacționare implică, 
de asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces la piață
direct, acces la piață nefiltrat direct sau 
prin acces la piață sponsorizat. 
Tehnologiile pentru tranzacționare aduc 
beneficii pieței și participanților la piață în 
general, printr-o participare mai largă la 
piață, creșterea lichidității, spread-uri mai 
mici, un grad mai mic volatilitate pe 
termen scurt și existenta unor mijloace de a 
obține o mai bună executare a ordinelor 
pentru clienți. Pe de altă parte, tehnologiile 
pentru tranzacționare implică, de 
asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.
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Justificare

Sintagma „acces electronic direct” la care se face trimitere ar trebui să fie înlocuită cu 
„acces la piață direct” în scopul alinierii cu orientările tehnice ale AEVMP, emise în 
februarie 2012 și intitulate „Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat 
pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente” 
ESMA/2012/122 (RO).

Amendamentul 262
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Orientările tehnice ale AEVMP 
emise în februarie 2012 și intitulate 
„Sisteme și controale într-un mediu de 
tranzacționare automat pentru 
platformele de tranzacționare, firmele de 
investiții și autoritățile competente” 
(ESMA/2012/122) ar trebui să fie utilizate 
pentru a forma un cadru cuprinzător în 
vederea includerii mecanismelor 
obligatorii din punct de vedere juridic în 
prezenta directivă cu scopul de a 
consolida rezistența piețelor pentru ca 
acestea să ia în considerare noile 
tehnologii de tranzacționare. Este 
important ca AEVMP să aibă competența 
de a emite orientări viitoare pentru a ține 
pasul cu evoluția rapidă a tehnologiilor de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 263
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 46a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Pentru a face față evoluțiilor 
tehnologice, piețele reglementate și MTF-
urile au creat mecanisme de protecție și 
de control al sistemului. Pentru a face 
față riscurilor menționate anterior, 
asociate cu tranzacționarea avansată din 
punct de vedere tehnologic, AEVMP a 
propus orientări de armonizare la nivel 
european a cerințelor pentru piețele 
organizate și pentru societățile de 
investiții (ESMA/2011/456). Deși cerințele 
sunt formulate pentru piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și 
societăți de investiții care exploatează 
piețele, este necesar să se clarifice faptul 
că un control al riscurilor la sursa 
ordinului este esențial, deoarece o parte 
considerabilă a responsabilității riscurilor 
reapare în această etapă.

Or. en

Justificare

MiFID abordează necesitatea de a spori mecanismele de protecție și de control pentru piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri, dar este absolut esențial ca un control al riscurilor să existe 
chiar de la sursa ordinului. Nu sunt suficiente mecanismele de control doar la locurilor de 
tranzacționare sau de compensare. Obiectivul ar trebui să fie crearea unor mecanisme de 
control în fiecare etapă a ciclului de tranzacționare și de compensare. Prin urmare, este 
important să se sublinieze necesitatea de a institui mecanisme de control adecvate. 
Orientările AEVMP cu privire la sisteme și mecanisme de control abordează această 
chestiune.

Amendamentul 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
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tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică
tranzacționarea de mare frecvență să fie 
autorizată atunci când este membră 
directă a unui loc de tranzacționare. 
Astfel s-ar garanta că aceste societăți intră 
sub incidența cerințelor organizatorice 
prevăzute de directivă și sunt 
supravegheate în mod corespunzător.

tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună ca 
tranzacționarea algoritmică și
tranzacționarea de mare frecvență să fie 
considerate servicii sau activități de 
investiții, inclusiv atunci când sunt 
desfășurate în cont propriu. Astfel s-ar 
garanta că societățile care desfășoară 
aceste activități sunt societăți de investiții 
autorizate și intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure coerența între considerentul de mai sus și articolul 17 din MiFID 
propusă în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și tranzacționarea algoritmică 
și să se clarifice faptul că autorizarea societăților este necesară deoarece aceste activități 
sunt considerate servicii de investiții. Într-adevăr, tranzacționarea algoritmică realizată prin 
acces indirect la locurile de tranzacționare nu prezintă mai puține riscuri pentru piețele 
financiare și pentru stabilitate decât tranzacționarea algoritmică realizată de un membru 
direct al unui loc de tranzacționare. (sugestia BCE)

Amendamentul 265
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
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măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică
tranzacționarea de mare frecvență să fie
autorizată atunci când este membră 
directă a unui loc de tranzacționare. 
Astfel s-ar garanta că aceste societăți intră 
sub incidența cerințelor organizatorice 
prevăzute de directivă și sunt 
supravegheate în mod corespunzător.

măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se asigure că 
tranzacționarea algoritmică și
tranzacționarea de mare frecvență sunt
considerate servicii sau activități de 
investiții, inclusiv atunci când sunt 
desfășurate în cont propriu. Astfel s-ar 
garanta că societățile care desfășoară 
aceste activități sunt societăți de investiții 
autorizate și intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure coerența între considerentul de mai sus și articolul 17 din MiFID 
propusă în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și tranzacționarea algoritmică 
și să se clarifice faptul că autorizarea societăților este necesară deoarece aceste activități 
sunt considerate servicii de investiții. Într-adevăr, tranzacționarea algoritmică realizată prin 
acces indirect la locurile de tranzacționare nu prezintă mai puține riscuri pentru piețele 
financiare și pentru stabilitate decât tranzacționarea algoritmică realizată de un membru 
direct al unui loc de tranzacționare.

Amendamentul 266
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 
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de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. De asemenea, este necesar 
să se poată identifica în mod clar fluxurile 
de ordine care provin din tranzacționarea 
automatizată. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile efectuate în cadrul tranzacționării algoritmice și a tranzacționării de mare 
frecvență trebuie să fie în mod clar indicate în registrul de ordine pentru ca locurile de 
tranzacționare și autoritățile de reglementare să le poată monitoriza în mod eficient.

Amendamentul 267
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 
de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii tuturor 
locurilor de tranzacționare accesate de 
societățile respective. Este de dorit să se 
impună că orice societate care practică 
tranzacționarea de mare frecvență să fie 
autorizată atunci când este membră directă 
a unui loc de tranzacționare. Astfel s-ar 
garanta că aceste societăți intră sub 
incidența cerințelor organizatorice 
prevăzute de directivă și sunt 
supravegheate în mod corespunzător. De 
asemenea, este oportun să se suprime 
practicile de acces sponsorizat pentru a 
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evita riscul ca societățile care nu dispun 
de suficiente mecanisme de control să 
creeze condiții de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței și 
pentru a garanta faptul că participanții la 
piață pot fi identificați și trași la 
răspundere pentru crearea oricăror 
condiții de natură să perturbe stabilitatea 
pieței de care sunt responsabili.

Or. en

Amendamentul 268
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 
de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii tuturor 
locurilor de tranzacționare accesate de 
societățile respective. Este de dorit să se 
impună că orice societate care practică 
tranzacționarea de mare frecvență să fie 
autorizată atunci când este membră directă 
a unui loc de tranzacționare. Astfel s-ar 
garanta că aceste societăți intră sub 
incidența cerințelor organizatorice 
prevăzute de directivă și sunt 
supravegheate în mod corespunzător. De 
asemenea, este oportun ca, în cazurile de 
acces la piață direct, să se asigure luarea 
tuturor măsurilor necesare pentru a evita 
riscurile care pot apărea în cazul în care 
societățile nu utilizează suficient 
mecanisme de control, inclusiv să se 
garanteze faptul că participanții la piață 
pot fi identificați și trași la răspundere 
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pentru crearea oricăror condiții de natură 
să perturbe stabilitatea pieței de care sunt 
responsabili.

Or. en

Amendamentul 269
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 
de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că 
orice societate care practică tranzacționarea 
de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.
În acest sens, AEVMP ar trebui să joace 
un rol de coordonare important pentru a 
defini pasul de cotare corespunzător 
pentru a asigura funcționarea ordonată a 
piețelor la nivel european.

Or. en

Amendamentul 270
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 47a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Pentru a identifica în mod clar 
fiecare metodă prin care se poate accesa 
un loc de tranzacționare, AEVMP ar 
trebui să întocmească o listă a mijloacelor 
și a metodelor de acces la un loc de 
tranzacționare prin intermediul unei 
societăți de investiții înmatriculate și 
membră a pieței.

Or. en

Amendamentul 271
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Atât societățile, cât și locurile de 
tranzacționare trebuie să se asigure că sunt 
instituite măsuri solide pentru ca 
tranzacționarea automatizată să nu 
genereze o piață dezorganizată și să nu 
poată fi utilizată în scopuri abuzive. 
Locurile de tranzacționare trebuie, de 
asemenea, să asigure sisteme de 
tranzacționare testate corespunzător și cu o 
bună capacitate de reacție, capabile să facă 
față unor fluxuri crescute de ordine sau 
unor crize ale pieței, precum și existența 
unor mecanisme de întrerupere temporară a 
tranzacționării (circuit breakers) în cazul 
unor evoluții bruște și neașteptate ale 
prețurilor.

(48) Atât societățile, cât și locurile de 
tranzacționare ar trebui să se asigure că 
sunt instituite măsuri solide pentru ca 
tranzacționarea automatizată să nu 
genereze o piață dezorganizată și să nu 
poată fi utilizată în scopuri abuzive și că 
tehnologia utilizată în tranzacționarea 
automatizată este minuțios testată înainte 
de a se acorda accesul la un loc de 
tranzacționare. Locurile de tranzacționare 
ar trebui, de asemenea, să asigure sisteme 
de tranzacționare testate corespunzător și 
cu o bună capacitate de reacție, capabile să 
facă față unor fluxuri crescute de ordine 
sau unor crize ale pieței, precum și 
existența unor mecanisme de întrerupere 
temporară a tranzacționării în mod 
sistematic în toate locurile de 
tranzacționare (circuit breakers) în cazul 
unor evoluții bruște și neașteptate ale 
prețurilor. Locurile de tranzacționare nu 
ar trebui să ofere un acces privilegiat la 
informații operatorilor de sisteme de 
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tranzacționare automatizată, deoarece 
acest lucru creează un avantaj inechitabil 
față de alți participați la piață.

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare oferă deseori participanților la tranzacționarea de mare frecvență 
prezentări sintetice ale registrului de ordine și alte informații de care alți participanți nu 
beneficiază. Acest lucru creează condiții de concurență inegale și nu ar trebui să fie permis.

Amendamentul 272
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 48a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Strategiile de tranzacționare care 
generează un număr foarte mare de 
ordine din care majoritatea sunt anulate 
sau eliminate până la sfârșitul zilei 
utilizează o parte considerabilă a 
capacității sistemului de tranzacționare, 
oferind în același timp o lichiditate 
efectivă redusă altor participanți la piață. 
Prin urmare, este necesar să se asigure că 
structurile de taxe ale locurilor de 
tranzacționare sunt transparente, 
nediscriminatorii și echitabile și că 
acestea sunt organizate astfel încât să 
favorizeze transferul costurilor 
infrastructurii către clienți proporțional 
cu utilizarea de către aceștia a capacității 
sistemului de tranzacționare și cu 
condițiile de tranzacționare ordonată pe 
piețe. Prin urmare, este oportun să se 
asigure aplicarea unor taxe mai mari în 
cazul practicilor care implică rate ridicate 
ale mesajelor sau ale anulărilor în raport 
cu tranzacțiile efective, care ar putea crea 
condiții de natură să perturbe stabilitatea 
pieței.
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Or. en

Justificare

Numeroși investitori instituționali au sugerat că tranzacționarea de mare frecvență asigură 
un nivel redus al lichidității necesare, în ciuda faptului că deseori beneficiază de „reduceri” 
aparent în acest scop.

Amendamentul 273
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 48a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Este necesar, de asemenea, să se 
asigure că structurile de taxe ale locurilor 
de tranzacționare sunt transparente, 
nediscriminatorii și echitabile și că 
acestea nu sunt organizate astfel încât să 
favorizeze crearea unor condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței. Prin urmare, piețele 
reglementate ar trebui să aplice structuri 
de taxe care să stimuleze diminuarea 
raportului dintre mesajele transmise de 
sistem și tranzacțiile efectuate. Aceasta ar 
putea include praguri pentru taxe mai 
ridicate impuse în cazul unui număr mare 
de anulări sau la unor costuri mari ale 
mesajelor.

Or. en

Amendamentul 274
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de (49) În plus față de măsurile legate de 
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tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, 
oportun ca societățile care furnizează 
acces electronic direct la piață să se 
asigure că utilizatorii acestui serviciu au 
calificarea corespunzătoare în acest sens 
și că utilizarea serviciului se supune unui 
control al riscurilor. Se impune ca 
cerințele organizaționale cu privire la 
aceste noi forme de tranzacționare să fie 
specificate mai detaliat în acte delegate. 
Astfel se asigură posibilitatea modificării 
cerințelor respective, atunci când este 
necesar pentru a răspunde evoluțiilor și 
inovărilor în domeniu.

tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună interzicerea 
accesului electronic direct la piețe al 
clienților.

Or. en

Amendamentul 275
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, oportun 

(49) Recunoscând rolul pe care îl joacă 
accesul electronic direct în facilitarea 
activității investitorilor pe piețele 
financiare din UE și în plus față de 
măsurile legate de tranzacționările 
algoritmice și de mare frecvență, este 
oportună includerea unor măsuri pentru a 
controla activitatea societăților de investiții 
care furnizează clienților acces electronic 
direct la piețe, având în vedere că 
tranzacționarea electronică poate fi 
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ca societățile care furnizează acces 
electronic direct la piață să se asigure că 
utilizatorii acestui serviciu au calificarea 
corespunzătoare în acest sens și că 
utilizarea serviciului se supune unui control 
al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.

desfășurată prin intermediul unei societăți 
care furnizează acces electronic la piață, 
precum și multe riscuri similare. Este, de 
asemenea, oportun ca societățile care 
furnizează acces electronic direct la piață 
să se asigure că utilizatorii acestui serviciu 
au calificarea corespunzătoare în acest sens 
și că utilizarea serviciului se supune unui 
control al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu. Exclusiv în scopul aplicării 
măsurilor de control menționate mai sus, 
AEVMP, în consultare cu membrii pieței, 
a elaborat orientările intitulate „Sisteme 
și controale într-un mediu de 
tranzacționare automat pentru 
platformele de tranzacționare, firmele de 
investiții și autoritățile competente” 
(ESMA/2011/456), aceasta fiind o evoluție 
oportună.

Or. en

Justificare

Accesul electronic direct reprezintă o parte esențială a mediilor de tranzacționare moderne 
ale numeroaselor piețe reglementate și MTF-uri din UE și din afara acesteia. Controlate în 
mod corespunzător, acestea oferă investitorilor și participanților posibilitatea de a alege 
modul și locul de tranzacționare a instrumentelor financiare. AEVMP a colaborat cu 
participanții la piață pentru a elabora orientări clare și utile, care să ofere o modalitate 
practică prin care locurile de tranzacționare să poată accepta accesul electronic direct.

Amendamentul 276
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de (49) În plus față de măsurile legate de 
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tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, 
oportun ca societățile care furnizează acces 
electronic direct la piață să se asigure că 
utilizatorii acestui serviciu au calificarea 
corespunzătoare în acest sens și că 
utilizarea serviciului se supune unui control 
al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.

tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces direct la piață. Este, de 
asemenea, oportun ca societățile care 
furnizează acces direct la piață să se 
asigure că utilizatorii acestui serviciu au 
calificarea corespunzătoare în acest sens și 
că utilizarea serviciului se supune unui 
control al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 277
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, 
oportun ca societățile care furnizează acces 

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, ar trebui să se asigure că sunt 
elaborate măsuri eficiente pentru a 
controla activitatea societăților de investiții 
care furnizează clienților acces direct la 
piață, având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces direct la piață. Este, de asemenea, 
oportun ca societățile care furnizează acces 
direct la piață să se asigure că utilizatorii 
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electronic direct la piață să se asigure că 
utilizatorii acestui serviciu au calificarea 
corespunzătoare în acest sens și că 
utilizarea serviciului se supune unui control 
al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.

acestui serviciu au calificarea 
corespunzătoare în acest sens și că 
utilizarea serviciului se supune unui control 
al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 278
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, oportun 
ca societățile care furnizează acces 
electronic direct la piață să se asigure că 
utilizatorii acestui serviciu au calificarea 
corespunzătoare în acest sens și că 
utilizarea serviciului se supune unui control 
al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces direct la piață, având în 
vedere că tranzacționarea electronică poate 
fi desfășurată prin intermediul unei 
societăți care furnizează acces electronic la 
piață, precum și multe riscuri similare. 
Este, de asemenea, oportun ca societățile 
care furnizează acces direct la piață să se 
asigure că utilizatorii acestui serviciu au
calificarea corespunzătoare în acest sens și 
că utilizarea serviciului se supune unui 
control al riscurilor. Se impune ca cerințele 
organizaționale cu privire la aceste noi 
forme de tranzacționare să fie specificate 
mai detaliat în acte delegate. Astfel se 
asigură posibilitatea modificării cerințelor 
respective, atunci când este necesar pentru 
a răspunde evoluțiilor și inovărilor în 
domeniu.
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domeniu.

Or. en

Justificare

Sintagma „acces electronic direct” la care se face trimitere ar trebui să fie înlocuită cu 
„acces la piață direct” în scopul alinierii cu orientările tehnice ale AEVMP, emise în 
februarie 2012 și intitulate „Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat 
pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente” 
ESMA/2012/122 (RO).

Amendamentul 279
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, trebuie să se stipuleze că, în 
cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, ar trebui să se stipuleze că, 
în cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 
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tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de tranzacționare 
în cazul unor condiții excepționale legate 
de un anumit instrument financiar 
tranzacționat în mai multe locuri de 
tranzacționare.

tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea în 
continuare într-un cadru formal a 
schimbului de informații și a cooperării 
între locurile de tranzacționare legate de un 
anumit instrument financiar tranzacționat 
în mai multe locuri de tranzacționare. Prin 
urmare, locului de cotare principal ar 
trebui să i se atribuie responsabilitatea 
totală pentru supravegherea în timp real, 
iar locurile principale și cele secundare ar 
trebui să fie obligate să coopereze. Locul 
de cotare principal nu ar trebui să 
utilizeze informațiile primite din partea 
locurilor de cotare secundare în scopuri 
comerciale. Ar trebui să se creeze 
compartimente etanșe (un „zid 
chinezesc”) sau bariere de natură etică 
între departamentele comerciale și cele de 
supraveghere ale locului de cotare 
principal pentru a evita conflictul de 
interese sau manipulări ale pieței. Piața 
secundară ar trebui să aibă posibilitatea 
de a utiliza orice tehnologie de 
supraveghere care îi permite să își 
îndeplinească obligațiile în conformitate 
cu prezenta directivă și cu Regulamentul 
…[MAR], indiferent de tehnologia de 
supraveghere utilizată de locul de cotare 
principal.

Or. en

Justificare

Întrucât posibilitățile de a comite abuzuri de piață sau de a manipula piețele prin utilizarea 
unor strategii de piață încrucișate au crescut odată cu fragmentarea piețelor, departamentele 
de supraveghere ale acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura, de asemenea, 
identificarea unor astfel de strategii de piață încrucișate. Locul de cotare principal este cel 
mai în măsură pentru a-și asuma responsabilitatea totală, datorită acestui lucru fiind mai 
apropiat de fluxul de informații al emitentului. Acest lucru va elimina decalajul de 
identificare într-un mediu de tranzacționare fragmentat.

Amendamentul 280
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, trebuie să se stipuleze că, în 
cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de tranzacționare 
în cazul unor condiții excepționale legate 
de un anumit instrument financiar 
tranzacționat în mai multe locuri de 
tranzacționare.

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, ar trebui să se stipuleze că, 
în cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea în 
continuare într-un cadru formal a 
schimbului de informații și a cooperării 
între locurile de tranzacționare legate de un 
anumit instrument financiar tranzacționat 
în mai multe locuri de tranzacționare. Prin 
urmare, autorității competente a locului 
de cotare principal ar trebui să i se 
atribuie responsabilitatea totală pentru 
supravegherea în timp real, iar locurile de 
cotare principal și cele secundare ar 
trebui să fie obligate să coopereze.

Or. en



AM\901763RO.doc 61/139 PE489.463v01-00

RO

Justificare

Întrucât posibilitățile de a comite abuzuri de piață sau de a manipula piețele prin utilizarea 
unor strategii de piață încrucișate au crescut odată cu fragmentarea piețelor, departamentele 
de supraveghere ale acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura identificarea unor 
astfel de strategii de piață încrucișate. Autoritatea competentă a locului de cotare principală 
este cea mai în măsură pentru a-și asuma responsabilitatea totală, datorită acestui lucru fiind 
mai apropiată de fluxul de informații al emitentului. Piețele secundare trebuie să fie obligate
să coopereze.

Amendamentul 281
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, trebuie să se stipuleze că, în 
cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, ar trebui să se stipuleze că, 
în cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii. În plus, 
este necesară îmbunătățirea și aducerea 
într-un cadru formal a schimbului de 
informații și a cooperării între locurile de 
tranzacționare în cazul unor condiții 
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cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de tranzacționare 
în cazul unor condiții excepționale legate 
de un anumit instrument financiar 
tranzacționat în mai multe locuri de 
tranzacționare.

excepționale legate de un anumit 
instrument financiar tranzacționat în mai 
multe locuri de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Toate piețele trebuie să sisteze simultan tranzacționarea pentru a păstra integritatea pieței și 
condiții de concurență echitabile între locurile de tranzacționare.

Amendamentul 282
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, trebuie să se stipuleze că, în 
cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să
se conformeze respectivei decizii cu 

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, ar trebui să se stipuleze că, 
în cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
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excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de 
tranzacționare în cazul unor condiții 
excepționale legate de un anumit 
instrument financiar tranzacționat în mai 
multe locuri de tranzacționare.

excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării legate de un anumit instrument 
financiar tranzacționat în mai multe locuri 
de tranzacționare. Pentru a realiza acest 
lucru, locul de cotare principal ar trebui 
să dețină responsabilitatea supravegherii 
în timp real a tuturor registrelor de ordine 
la locurile de tranzacționare principale și 
secundare.

Or. en

Justificare

Odată cu fragmentarea tranzacționării ca urmare a punerii în aplicare a MiFID, au crescut 
comite abuzuri de piață sau a manipula piețele prin utilizarea strategiilor de piață 
încrucișate. Nici locurile de tranzacționare și nici autoritățile competente nu supraveghează 
în timp real tranzacționarea integrală a unei acțiuni. Este necesară eliminarea acestei 
lacune. Departamentul de supraveghere al locului de cotare principal ar trebui să realizeze 
acest lucru. Acesta este cel mai apropiat de fluxul de informații al emitentului.

Amendamentul 283
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și armonizate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 

(50) Există o multitudine de locuri de 
tranzacționare care funcționează în prezent 
în UE, iar câteva dintre acestea au ca obiect 
tranzacționarea unor instrumente financiare 
identice. Pentru a aborda riscurile 
potențiale la care sunt supuse interesele 
investitorilor, trebuie aduse într-un cadru 
formal și coordonate în mai mare măsură 
procesele legate de consecințele 
tranzacționării în alte locuri în cazul în care 
un loc de tranzacționare decide 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare. În scopul 
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certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, trebuie să se stipuleze că, în 
cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare trebuie să 
se conformeze respectivei decizii cu 
excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de tranzacționare 
în cazul unor condiții excepționale legate 
de un anumit instrument financiar 
tranzacționat în mai multe locuri de 
tranzacționare.

certitudinii juridice și pentru a aborda în 
mod adecvat conflictele de interese atunci 
când se iau deciziile de suspendare sau de 
retragere a unor instrumente de la 
tranzacționare, ar trebui să se stipuleze că, 
în cazul în care o piață reglementată sau un 
MTF sistează tranzacționarea din cauza 
nedivulgării informațiilor privind un 
emitent sau un instrument financiar, 
celelalte locuri de tranzacționare sunt 
informate cu privire la decizia respectivă 
și trebuie să se conformeze acesteia cu 
excepția cazului în care continuarea 
tranzacționării poate fi justificată de 
circumstanțe excepționale. În plus, este 
necesară îmbunătățirea și aducerea într-un 
cadru formal a schimbului de informații și 
a cooperării între locurile de tranzacționare 
în cazul unor condiții excepționale legate 
de un anumit instrument financiar 
tranzacționat în mai multe locuri de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) Există mai multe moduri de 
reducere a randamentului investițiilor 
realizate de investitori, inclusiv taxe, 
costuri și alte deduceri. Acestea pot fi 
încorporate în straturi multiple, astfel 
încât să nu fie evidente sau chiar 
redeclarate ca investiții într-un strat sau 
pachet ulterior, ceea ce face dificilă 
înțelegerea de către investitori a nivelului 
cumulat al deducerilor. Prin urmare, este 
necesar ca toate deducerile să fie 
cumulate, iar investitorilor să li se 
ilustreze efectele pe termen lung asupra 
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randamentelor, prin compararea directă a 
randamentului obținut de investitor cu 
deducerea totală. Acest lucru ar trebui 
realizat înainte de efectuarea unei 
investiții pe baza unei previziuni 
pertinente și cel puțin o dată pe an pentru 
fiecare investiție reală. AEVMP ar trebui 
să emită orientări privind formatele 
adecvate ale previziunilor și ale 
prezentărilor.

Or. en

Amendamentul 285
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) În special, statele membre ar trebui 
să se asigure că societățile de investiții 
evaluează consecvența generală a 
instrumentelor financiare distribuite (în 
special atunci când sunt desemnate în 
mod direct), ținând cont de caracteristicile 
acestora în raport cu caracteristicile și 
nevoile potențialului grup-țintă de clienți 
cărora li se adresează aceste instrumente. 
În plus, statele membre ar trebui să ceară 
societăților de investiții să ia măsuri 
rezonabile pentru a garanta că politica de 
vânzare și distribuție este conformă cu 
normele de evaluare a durabilității și a 
caracterului adecvat. 

Or. de

Amendamentul 286
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl 
primesc, este oportună restrângerea în 
mai mare măsură a posibilității 
societăților de investiții de a accepta sau 
de a primi stimulente de la terți, în special 
de la emitenți sau furnizori de produse, 
atunci când acestea furnizează serviciul 
de consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții și dacă societățile 
de investiții vor oferi clienților o analiză 
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții cu privire 
la acceptarea sau primirea de stimulente 
din partea unor terți. În cazul în care o 
societate de investiții furnizează serviciul 
de administrare de portofoliu, aceasta nu 
acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii pecuniare plătite sau acordate de 
terți sau de persoane care acționează în 
numele unor terți în legătură cu 
furnizarea serviciului respectiv către 
client, cu excepția cazului în care clientul 
a fost informat în mod corespunzător cu 
privire la aceste onorarii, comisioane sau 
beneficii pecuniare, înainte de furnizarea 
serviciului în cauză, sau dacă aceste 
onorarii, comisioane sau beneficii 
pecuniare servesc interesul suprem al 
clientului.
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urmări interesele clienților, astfel cum
este prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

Or. en

Justificare

Stimulentele pecuniare nu ar trebui să fie interzise atât timp cât nu afectează capacitatea 
societăților de investiții de a urmări interesele clienților lor, astfel cum se explică în detaliu la 
articolul 26 din Directiva 2006/73/CE. Beneficiile nepecuniare oferă o asistență importantă 
gestionarilor de active în procesul de luare a deciziilor privind investițiile și se supun cerinței 
prevăzute la al doilea nivel al MiFID de îmbunătățire a calității serviciului. Utilizarea 
stimulentelor ar trebui întotdeauna să fie supusă consimțământului expres al clienților.

Amendamentul 287
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții și dacă societățile 
de investiții vor oferi clienților o analiză 
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
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acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportun să se interzică societăților de 
investiții să plătească stimulente terților 
sau să primească stimulente de la aceștia, 
în special de la emitenți, de la societăți 
care execută ordine în numele clienților
sau de la furnizori de produse, pentru 
serviciul de consultanță de investiții, de 
administrare a portofoliului sau de 
vânzare fără consultanță clienților de 
detaliu. În astfel de cazuri, trebuie permise 
doar unele beneficii nepecuniare limitate, 
cum ar fi instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor și, în cazul 
societăților care furnizează serviciul de 
administrare a portofoliului, servicii 
legate de executare ordinelor și cercetare, 
cu condiția ca aceste servicii să nu 
pericliteze sau să nu aibă posibilitatea de 
a afecta capacitatea societăților de 
investiții de a acționa în interesele 
clienților, astfel cum este prevăzut în 
detaliu în Directiva 2006/73/CE.

Or. en

Justificare

Regatul Unit a introdus standarde mai ridicate de protecție a consumatorului prin programul 
„Retail Distribution Review”. În interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția 
tuturor consumatorilor din UE, precum și condiții de concurență echitabile între consilierii 
financiari, este necesar să se aplice aceste standarde mai ridicate în cadrul întregii MiFID.

Amendamentul 288
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl 
primesc, este oportună restrângerea în 
mai mare măsură a posibilității 
societăților de investiții de a accepta sau 
de a primi stimulente de la terți, în special 
de la emitenți sau furnizori de produse, 
atunci când acestea furnizează serviciul 
de consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum 
este prevăzut în detaliu în Directiva 

(52) (52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod corelat cu 
acceptarea sau primirea de stimulente din 
partea unor terți și dacă societățile de 
investiții oferă clienților o analiză 
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că 
consultanța este oferită în mod corelat cu 
acceptarea sau primirea de stimulente din 
partea unor terți. Atunci când furnizează 
serviciul de administrare a portofoliului 
clienților profesioniști și de detaliu în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
punctele 9 și 10, o societate de investiții ar 
trebui, înainte de încheierea acordului, să 
informeze clienții în legătură cu nivelul 
estimat al stimulentelor, iar totalitatea 
stimulentelor plătite sau primite ar trebui 
să fie făcută publică prin intermediul 
unor rapoarte periodice.
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2006/73/CE.

Or. en

Justificare

Firmelor de investiții care furnizează servicii de administrare a portofoliului li se interzice să 
accepte beneficii pecuniare plătite de terți pentru astfel de servicii (cu excepția cazului în 
care acestea sunt primite direct de la investitori). Obligația menționată nu ia în considerare 
faptul că, în general, clienții de retail și cei profesioniști necesită un nivel mai ridicat de 
protecție, comparativ cu contrapărțile eligibile. În acest context, domeniul de aplicare a 
prezentei reglementări ar trebui să fie limitat la situațiile în care serviciile financiare de 
administrare a portofoliului sunt furnizate clienților de retail și celor profesioniști.

Amendamentul 289
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
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investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste servicii să nu pericliteze capacitatea 
societăților de investiții de a acționa în
interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE. Pentru a proteja în 
continuare consumatorii, este necesar să 
se asigure că societățile de investiții nu 
remunerează sau evaluează performanța 
personalului său într-un mod care este 
incompatibil cu propria obligație de a 
acționa în interesul clienților.

Or. en

Amendamentul 290
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
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pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a
urmări interesele clienților, astfel cum 
este prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor. În cazul în care 
nu sunt interzise în mod expres, în 
conformitate cu prezenta directivă, 
stimulentele ar trebui să fie supuse 
condițiilor stabilite în prezent la 
articolul 26 din Directiva 2006/73/CE.

Or. en

Amendamentul 291
Arlene McCarthy
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Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții și dacă societățile 
de investiții vor oferi clienților o analiză 
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți, societăți care execută ordine în 
numele clienților sau furnizori de produse, 
atunci când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții și serviciul de 
administrare a portofoliului. În astfel de 
cazuri, trebuie permise doar unele beneficii 
nepecuniare limitate, cum ar fi instruirea 
cu privire la caracteristicile produselor și,
în cazul societăților care furnizează 
serviciul de administrare a portofoliului, 
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urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

servicii legate de executarea ordinelor și 
de cercetare, cu condiția ca aceste servicii 
să nu pericliteze capacitatea societăților de 
investiții de a acționa în interesele 
clienților, astfel cum este prevăzut în 
detaliu în Directiva 2006/73/CE. Pentru a 
proteja și mai mult consumatorii, este, de 
asemenea, necesar să se asigure că 
societățile de investiții nu remunerează 
sau evaluează performanța personalului 
său într-un mod care este incompatibil cu 
obligația societății de a acționa în 
interesul clienților săi, inclusiv prin 
stimularea personalului să promoveze un 
anumit instrument financiar, în cazul în 
care un alt instrument financiar poate 
răspunde într-un mod mai eficient la 
nevoile clientului.

Or. en

Amendamentul 292
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă se furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă societățile de investiții 
oferă clienților o analiză periodică a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare pe care le recomandă acestora. 
Este, de asemenea, oportun să se impună 
societăților de investiții să explice clienților 
lor fundamentele recomandărilor oferite. 
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Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
de consultanță este oferit în mod 
independent. Pentru a spori gradul de 
protecție a investitorilor și pentru a garanta 
clienților o imagine mai clară asupra 
serviciului pe care îl primesc, este oportună 
restrângerea în mai mare măsură a 
posibilității societăților de investiții de a 
accepta sau de a primi stimulente de la 
terți, în special de la emitenți sau furnizori 
de produse, atunci când acestea furnizează 
servicii de investiții, precum consultanță 
de investiții, administrare a portofoliului 
sau un alt serviciu de investiții pentru 
care clientul se bazează pe decizia 
societății de investiții. În astfel de cazuri, 
trebuie permise doar unele beneficii 
nepecuniare limitate, cum ar fi instruirea 
cu privire la caracteristicile produselor sau 
realizarea unor studii de cercetare în 
domeniul investițiilor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

Or. en

Amendamentul 293
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
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este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună restrângerea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod 
independent și dacă oferă clienților o 
analiză periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul 
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl primesc, 
este oportună clarificarea în mai mare 
măsură a posibilității societăților de 
investiții de a accepta sau de a primi 
stimulente de la terți, în special de la 
emitenți sau furnizori de produse, atunci 
când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, cum ar fi instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum este 
prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

Or. en
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Amendamentul 294
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Atunci când o societate de investiții 
furnizează consultanță de investiții unui 
client, aceasta ar trebui să ofere 
informații cu privire la serviciile și la
cheltuielile de consultanță într-un 
document de maximum [2 pagini], în care 
să fie prezentate principalele servicii care 
urmează să fie furnizate clientului, 
detaliile privind calificarea 
consultantului, astfel cum este stabilit la 
[articolul 24 alineatul (9)], precum și 
costul total al consultanței care urmează 
să fie oferită clientului. AEVMP ar trebui 
să elaboreze standarde tehnice obligatorii 
de stabilire a conținutului obligatoriu al 
documentului privind serviciile 
principale. În cazul în care taxele și 
stimulentele nu pot fi stabilite înainte de 
furnizarea serviciului de consultanță, 
modalitatea de calcul ar trebui să fie 
prezentată în documentul privind 
serviciile principale într-un mod 
exhaustiv, clar și ușor de înțeles, 
împreună cu costul total și impactul său 
consultanței oferite clientului asupra 
veniturilor cât mai curând posibil după 
furnizarea serviciului de consultanță 
clientului. Atunci când serviciul de 
consultanță de investiții este furnizat în 
mod constant, datele referitoare la costul 
consultanței de investiții, inclusiv la 
stimulente, ar trebui să fie prezentate 
periodic și cel puțin o dată pe an. 
Totalitatea stimulentelor plătite sau 
primite în perioada precedentă ar trebui 
să fie făcute publice prin intermediul 
raportului periodic.

Or. en
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Justificare

Clienții trebuie să fie informați cu privire la costul total al consultanței de investiții, inclusiv 
cu privire la taxele plătite direct de client consultantului de investiții, precum și orice taxe, 
comisioane și beneficii pecuniare plătite de un terț („stimulente”). Aceste informații trebuie 
să fie prezentate clientului înainte de furnizarea serviciului de consultanță de investiții. 
Această obligație de informare ar trebui să se aplice indiferent dacă urmează să se ofere 
consultanță în mod independent sau nu.

Amendamentul 295
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Pentru a asigura o protecție 
adecvată a investitorilor, societățile de 
investiții ar trebui să fie obligate să 
mențină politici de recrutare și condiții de 
muncă adecvate pentru acei angajați care 
oferă consultanță, furnizează servicii și 
vând produse financiare clienților. 
Societățile ar trebui să se asigure că acești 
angajați au calificările necesare, 
beneficiază permanent de formare 
corespunzătoare și li se acordă timpul 
necesar pentru a putea oferi consultanță 
echilibrată și cuprinzătoare. Societățile nu 
ar trebui să supună angajații unor 
strategii de vânzare părtinitoare, de 
exemplu, pe baza unor obiective excesive 
de vânzare sau a unor instrucțiuni de 
vânzare care indică un anumit serviciu 
sau produs, care îi stimulează pe aceștia 
să nu facă recomandări corecte și oneste 
în conformitate cu interesul clienților.

Or. en

Amendamentul 296
Sharon Bowles
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Propunere de directivă
Considerentul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) În cazul angajaților care oferă 
consultanță sau vând produse și 
instrumente financiare clienților de 
detaliu, statele membre ar trebui să se 
asigure că remunerația pe care le-o oferă 
societățile angajatoare nu va afecta 
imparțialitatea angajaților în formularea 
unei recomandări sau în realizarea unei 
vânzări adecvate sau în prezentarea 
informațiilor într-un mod corect, clar și 
neînșelător. Remunerația în astfel de 
situații nu ar trebui să depindă doar de 
obiectivele de vânzare sau de profitul 
societății generat de un anumit 
instrument financiar. Remunerația 
stabilită pe baza vânzărilor sau a 
obiectivelor ar putea face obiectul unei 
rețineri sau al unei recuperări în caz de 
vânzare abuzivă.

Or. en

Justificare

Obiectivele de vânzare și alte stimulente pot duce la vânzare abuzivă. Similar bonusurilor, s-
ar putea lua în considerare dacă reținerea sau recuperarea este adecvată, în cazul în care 
stimulentele sunt prea mari.

Amendamentul 297
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 52b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52b) În cazul angajaților care oferă 
consultanță sau vând produse și 
instrumente financiare clienților de 
detaliu, statele membre ar trebui să se 
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asigure că remunerația pe care le-o oferă 
societățile angajatoare nu va afecta 
imparțialitatea angajaților în formularea 
unei recomandări sau în realizarea unei 
vânzări adecvate sau în prezentarea 
informațiilor într-un mod corect, clar și 
neînșelător. Remunerația în astfel de 
situații nu ar trebui să depindă doar de 
obiectivele de vânzare sau de profitul 
societății generat de un anumit 
instrument financiar.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să ia măsuri cu privire la practicile de remunerare în cadrul 
societăților pentru a preveni riscul de părtinire în ceea ce privește consultanța și vânzările de 
instrumente financiare clienților. Anumite practici de remunerare, cum ar fi acordarea de 
bonusuri semnificative pentru vânzarea unui anumit instrument financiar, nu ar trebui să fie 
permise, în cazul în care există riscul ca o societate de investiții să facă recomandări 
necorespunzătoare sau să vândă produse sau servicii inadecvate clienților.

Amendamentul 298
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 52c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52c) În cazul angajaților care oferă 
consultanță sau vând instrumente 
financiare clienților de detaliu, statele 
membre ar trebui să se asigure că aceștia 
au nivelul necesar de cunoștințe și de 
competență în ceea ce privește produsele 
oferite. Acest lucru este deosebit de 
important, având în vedere complexitatea 
sporită și inovarea permanentă în crearea 
de produse de investiții. Achiziționarea 
unui produs de investiții implică un risc și 
investitorii trebuie să se poată baza pe 
informațiile și pe calitatea evaluărilor 



AM\901763RO.doc 81/139 PE489.463v01-00

RO

furnizate. În plus, este necesar ca 
angajații să dispună de timpul și de 
resursele adecvate pentru a putea furniza 
clienților toate informațiile pertinente cu 
privire la produsele / instrumentele pe 
care le oferă.

Or. en

Justificare

Angajații societăților de investiții trebuie să aibă un nivel adecvat de cunoștințe și de 
competență în ceea ce privește produsele oferite.

Amendamentul 299
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției.
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oportună definirea mai clară a criteriilor 
de alegere a instrumentelor financiare 
pentru care se pot furniza astfel de servicii 
pentru a exclude anumite categorii, 
inclusiv plasamentele colective în valori 
mobiliare (OPCVM), care presupun un 
instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate.

Or. en

Justificare

Instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate intră deja sub incidența 
dispozițiilor juridice ale UE în ceea ce privește comunicarea informațiilor-cheie sau intră sub 
incidența dispozițiilor privind gestionarea riscurilor. Astfel, aceste produse ar trebui să fie 
disponibile pentru a fi executate de investitori.

Amendamentul 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Este oportună, în 
special, eliminarea posibilității de a furniza 
un astfel de serviciu împreună cu serviciul 
auxiliar care constă în acordarea de credite 
sau împrumuturi unui investitor pentru a-i 
permite acestuia efectuarea unei tranzacții 
în care este implicată societatea de 
investiții care acordă creditele sau 
împrumuturile. Este, de asemenea, oportun 
să se acorde o atenție mai mare mai 
degrabă transparenței, decât structurii 
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implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor 
de alegere a instrumentelor financiare 
pentru care se pot furniza astfel de servicii 
pentru a exclude anumite categorii, 
inclusiv plasamentele colective în valori 
mobiliare (OPCVM), care presupun un 
instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate.

instrumentelor financiare, cum ar fi 
plasamentele colective în valori mobiliare 
(OPCVM), care presupun un instrument 
derivat sau încorporează o structură, având 
în vedere faptul că pe baza structurii și a 
gradului de complexitate nu se stabilește 
neapărat dacă produsul financiar este 
riscant sau nu. Dacă este necesar, riscul 
ca un produs să nu poată fi înțeles de un 
client ar trebui să facă obiectul unei 
revizuiri viitoare pe baza unei evaluări a 
impactului, prin care informațiile privind 
produsele reglementate furnizate 
investitorilor, precum informații-cheie 
pentru investitori destinate OPCVM, ar 
trebui să aibă oportunitatea de a-și dovedi 
valoarea.

Or. en

Amendamentul 301
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
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efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii, inclusiv 
plasamentele colective în valori mobiliare 
(OPCVM), care presupun un instrument 
derivat sau încorporează o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate.

efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii care presupun 
un instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate. În cazul 
acțiunilor sau al unităților de fond ale 
organismelor structurate de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM), 
toate ar trebui să fie considerate 
necomplexe, cu excepția acelor OPCVM-
uri structurate, definite la articolul 36 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al 
Comisiei, care nu respectă criteriile 
generale emise de Comisia Europeană 
pentru analiza complexității oricărui alt 
instrument financiar neinclus în lista 
produselor considerate în mod automat ca 
fiind produse necomplexe.

Or. en

Amendamentul 302
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
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adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii, inclusiv 
plasamentele colective în valori mobiliare 
(OPCVM), care presupun un instrument 
derivat sau încorporează o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate.

adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii care presupun 
un instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate.

Or. en

Justificare

O categorie de OPCVM-uri de succes ar putea pierde aprecierea organismelor de 
reglementare și a investitorilor din afara UE, în cazul în care unele OPCVM-uri nu mai sunt 
considerate necomplexe în mod automat, deoarece acestea pot fi văzute ca inadecvate pentru 
investitorii de detaliu. Încrederea investitorilor europeni în OPCVM-uri ar putea fi, de 
asemenea, afectată. Complexitatea nu înseamnă riscuri. Dimpotrivă, numeroase 
caracteristici ale OPCVM-urilor reduc pentru investitori riscurile care sunt ridicate pentru 
instrumentele financiare obișnuite, cum ar fi acțiunile și obligațiunile.

Amendamentul 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 53
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii, inclusiv 
plasamentele colective în valori mobiliare 
(OPCVM), care presupun un instrument 
derivat sau încorporează o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate.

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii care presupun 
un instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate.

Or. en

Justificare

Distincția între OPCVM-uri complexe și cele necomplexe ar trebui abordată în reformarea 
viitoare a Directivei privind OPCVM-urile.

Amendamentul 304
Werner Langen



AM\901763RO.doc 87/139 PE489.463v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru
a exclude anumite categorii, inclusiv 
plasamentele colective în valori mobiliare 
(OPCVM), care presupun un instrument 
derivat sau încorporează o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate.

(53) Societăților de investiții li se permite 
să furnizeze servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea și/sau 
primirea și transmiterea ordinelor clienților 
fără a fi obligați să obțină informații cu 
privire la cunoștințele și experiența 
clienților în scopul evaluării gradului de 
adecvare a serviciului sau a instrumentului 
financiar pentru aceștia. Având în vedere 
că astfel de servicii implică reducerea 
considerabilă a gradului de protecție a 
clienților, se impune ameliorarea 
condițiilor de furnizare a acestora. Este 
oportună, în special, eliminarea posibilității 
de a furniza un astfel de serviciu împreună 
cu serviciul auxiliar care constă în 
acordarea de credite sau împrumuturi unui 
investitor pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei tranzacții în care este 
implicată societatea de investiții care 
acordă creditele sau împrumuturile, 
deoarece crește astfel complexitatea 
tranzacției, făcând dificilă înțelegerea 
riscului implicat. Este, de asemenea, 
oportună definirea mai clară a criteriilor de 
alegere a instrumentelor financiare pentru 
care se pot furniza astfel de servicii pentru 
a exclude anumite categorii, care presupun 
un instrument derivat sau încorporează o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate.

Or. de

Justificare

Conform definiției, OPCVM-urile sunt instrumente financiare necomplexe. Ele îndeplinesc 
toate cerințele relevante potrivit definiției curente, în conformitate cu articolul 38 din 
Directiva de punere în aplicare MiFID, și, pentru moment, sunt prevăzute cu informații-cheie 
pentru investitori pentru a garanta o mai bună protecție a acestora. Orice diferență între 
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fonduri dă naștere la eforturi administrative redundante și conduce la o diluare a denumirii 
comerciale actuale a OPCVM, fără a asigura o îmbunătățire a protecției.

Amendamentul 305
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Pentru a se asigura că numai 
persoanele cu un nivel minim de 
competență furnizează consultanță 
financiară, statele membre ar trebui să 
creeze un sistem de calificare pentru toate 
persoanele care oferă consultanță, 
indiferent de canalul de distribuție 
utilizat. Având în vedere diferențele dintre 
piețele cu amănuntul și nevoile 
investitorilor în fiecare stat membru, acest 
lucru ar trebui stabilit la nivelul statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 306
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 54a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) Cea mai bună abordare în ceea ce 
privește pachetele de produse de investiții 
de retail ar fi o abordare orizontală, astfel 
încât, indiferent de tipul produsului, 
distribuitorilor li se aplică aceleași norme. 
Astfel, între prezenta directivă și 
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
9 decembrie 2002 privind intermedierea 
de asigurări ar trebui să existe cel mai 
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înalt nivel de coordonare.

Or. en

Amendamentul 307
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Este necesar a impune societăților de 
investiții o obligație efectivă de bună 
executare, pentru a asigura că acestea 
execută ordinele în condițiile care sunt cele 
mai favorabile pentru clienți. Această 
obligație trebuie să se aplice societăților de 
investiții care au obligații contractuale sau 
obligații de intermediar față de clienții lor.

(58) Este necesar a impune societăților de 
investiții o obligație efectivă de bună 
executare, pentru a asigura că acestea 
execută ordinele în condițiile care sunt cele 
mai favorabile pentru clienți. Această 
obligație ar trebui să se aplice societăților 
de investiții care au obligații contractuale 
sau obligații de intermediar față de clienții 
lor, precum și, prin extensie, 
contrapărților eligibile, în situațiile în 
care acestea acționează în numele unui 
client care este, de asemenea, supus 
obligației de executare optimă.

Or. en

Amendamentul 308
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 58a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Pentru a contribui la extinderea 
bazei de acționari în UE, cadrul de 
executare optimă ar trebui să fie 
consolidat pentru investitorii de detaliu, 
astfel încât aceștia să poate avea acces la 
o gamă mai largă de locuri de executare 
care sunt disponibile în prezent în UE. 
Evoluția tehnologiei de monitorizare a 
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executării optime ar trebui luată în 
considerare la punerea în aplicare a 
cadrului de executare optimă.

Or. en

Justificare

Au fost înregistrate progrese tehnologice semnificative de la introducerea MiFID în domeniul 
executării optime; aceste beneficii ar trebui să fie realizate integral și de investitorii de 
detaliu.

Amendamentul 309
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Informațiile pe care societățile de 
investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice anual, pentru 
fiecare categorie de instrumente financiare, 
cele mai importante cinci locuri în care 
acestea au executat ordine ale clienților în 
cursul anului precedent.

(60) Informațiile pe care societățile de 
investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice anual, pentru 
fiecare categorie de instrumente financiare, 
cele mai importante cinci locuri în care 
acestea au executat ordine ale clienților în 
cursul anului precedent, cu excepția 
cazului în care acestea aleg să execute 
ordine doar la bursa de valori principală, 
și să țină seama, în cadrul propriilor 
politici privind executarea optimă, de 
aceste informații și de informațiile 
publicate de către locurile de 
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tranzacționare în legătură cu calitatea 
executării.

Or. en

Amendamentul 310
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Informațiile pe care societățile de 
investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice anual, 
pentru fiecare categorie de instrumente 
financiare, cele mai importante cinci locuri 
în care acestea au executat ordine ale 
clienților în cursul anului precedent.

(60) Informațiile pe care societățile de 
investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice lunar, 
pentru fiecare categorie de instrumente 
financiare, cele mai importante cinci locuri 
în care acestea au executat ordine ale 
clienților în cursul anului precedent și o 
analiză detaliată a calității executării.

Or. en

Justificare

Publicarea anuală nu asigură investitorilor, din cauza frecvenței reduse, informații pertinente
cu privire la calitatea executării de către o societate de investiții.
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Amendamentul 311
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Atunci când stabilește relația 
comercială cu clientul sau cu clientul 
potențial, societatea de investiții poate să 
îi solicite acestuia acordul pentru politica 
de executare, precum și pentru 
posibilitatea ca respectivele ordine să fie 
executate în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF, OTF sau 
internalizator sistematic.

eliminat

Or. en

Justificare

Ordinele sunt executate în locurile de tranzacționare care aparțin unei categorii menționate 
în cadrul MiFID.

Amendamentul 312
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Atunci când stabilește relația 
comercială cu clientul sau cu clientul 
potențial, societatea de investiții poate să îi 
solicite acestuia acordul pentru politica de 
executare, precum și pentru posibilitatea ca 
respectivele ordine să fie executate în afara 
unei piețe reglementate, a unui MTF, OTF
sau internalizator sistematic.

(61) Atunci când stabilește relația 
comercială cu clientul sau cu clientul 
potențial, societatea de investiții poate să îi 
solicite acestuia acordul pentru politica de 
executare, precum și pentru posibilitatea ca 
respectivele ordine să fie executate în afara 
unei piețe reglementate, a unui MTF sau 
internalizator sistematic.

Or. en
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Amendamentul 313
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Criza financiară a scos în evidență 
limite în ceea ce privește abilitatea 
clienților care nu sunt clienți de detaliu de 
a evalua riscul pe care îl implică investițiile 
lor. Trebuie confirmat faptul că este 
necesară asigurarea respectării normelor de 
conduită profesională în ceea ce privește 
acei investitori care au cea mai mare 
nevoie de protecție, fiind totodată oportună 
o mai bună calibrare a cerințelor aplicabile 
diferitelor categorii de clienți. În acest 
scop, este oportună extinderea aplicării 
unor cerințe privind furnizarea de 
informații și raportarea la relațiile cu 
contrapărțile eligibile. În special, cerințele 
respective trebuie să vizeze protejarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor ce 
aparțin clienților, precum și furnizarea de 
informații și raportarea referitoare la 
instrumente financiare și tranzacții mai 
complexe. În vederea unei mai bune 
clasificări a municipalităților și a 
autorităților publice locale, este oportun să 
se prevadă cu claritate excluderea acestora 
din lista contrapărților eligibile și a 
clienților considerați a fi profesioniști, 
permițându-le totodată să fie tratate, la 
cerere, ca și clienți profesioniști.

(67) Criza financiară a scos în evidență 
limite în ceea ce privește abilitatea 
clienților care nu sunt clienți de detaliu de 
a evalua riscul pe care îl implică investițiile 
lor. Ar trebui confirmat faptul că este 
necesară asigurarea respectării normelor de 
conduită profesională în ceea ce privește 
acei investitori care au cea mai mare 
nevoie de protecție, fiind totodată oportună 
o mai bună calibrare a cerințelor aplicabile 
diferitelor categorii de clienți. În acest 
scop, este oportună extinderea aplicării 
unor cerințe privind furnizarea de 
informații și raportarea la relațiile cu 
contrapărțile eligibile. În special, cerințele 
respective ar trebui să vizeze protejarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor ce 
aparțin clienților, precum și furnizarea de 
informații și raportarea referitoare la 
instrumente financiare și tranzacții mai 
complexe. În vederea unei mai bune 
clasificări a municipalităților și a 
autorităților publice locale, este oportun să 
se prevadă cu claritate excluderea acestora 
din lista contrapărților eligibile și a 
clienților considerați a fi profesioniști.

Or. en

Justificare

Municipalitățile și autoritățile publice locale nu ar trebui să fie tratate niciodată în calitate 
de clienți profesioniști, deoarece acestea se bazează pe banii contribuabililor.

Amendamentul 314
Sylvie Goulard
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Propunere de directivă
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune 
de către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de 
libertatea de a furniza servicii și de 
dreptul de a se stabili în alte state membre 
decât în cele în care acestea sunt stabilite. 
Este oportună introducerea unui cadru de 
reglementare comun la nivelul Uniunii. 
Acesta trebuie să armonizeze cadrul 
fragmentat care există în prezent, să 
asigure certitudine și tratament uniform 
pentru societățile din țări terțe care doresc 
să aibă acces la piețele din Uniune, să 
asigure efectuarea unei evaluări de 
echivalență de către Comisie în ceea ce 
privește cadrul de reglementare și de 
supraveghere din țările terțe și să prevadă 
un nivel de protecție comparabil pentru 
investitorii din UE care beneficiază de 
servicii furnizate de societăți din țări terțe.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminat din directivă și introdus în regulament.

Amendamentul 315
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile din țări terțe se supune 

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile de investiții și de către 
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regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în 
care acestea sunt stabilite. Este oportună 
introducerea unui cadru de reglementare 
comun la nivelul Uniunii. Acesta trebuie să 
armonizeze cadrul fragmentat care există în 
prezent, să asigure certitudine și tratament 
uniform pentru societățile din țări terțe care 
doresc să aibă acces la piețele din Uniune, 
să asigure efectuarea unei evaluări de 
echivalență de către Comisie în ceea ce 
privește cadrul de reglementare și de 
supraveghere din țările terțe și să prevadă 
un nivel de protecție comparabil pentru 
investitorii din UE care beneficiază de 
servicii furnizate de societăți din țări terțe.

operatorii de piață din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în 
care acestea sunt stabilite. Este oportună 
introducerea unui cadru de reglementare 
comun la nivelul Uniunii. Acesta ar trebui
să armonizeze cadrul fragmentat care 
există în prezent, să asigure certitudine și 
tratament uniform pentru societățile de 
investiții și pentru operatorii de piață din 
țări terțe care doresc să aibă acces la piețele 
din Uniune, să asigure efectuarea unei 
evaluări de echivalență de către Comisie în 
ceea ce privește cadrul de reglementare și 
de supraveghere din țările terțe și să 
prevadă un nivel de protecție comparabil 
pentru investitorii din UE care beneficiază 
de servicii furnizate de societăți de 
investiții și de operatori de piață din țări 
terțe.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Această propunere urmărește să asigure că MiFID stabilește un regim adecvat pentru 
societățile de investiții și operatorii de piață din țări terțe, și nu un regim care acoperă numai 
unele servicii furnizate de societățile de investiții. Acest regim ar garanta că toate serviciile 
furnizate de societățile de investiții și de operatorii de piață din țări terțe care au acces la UE 
vor intra în sfera de aplicare a MiFID. Noile propuneri trebuie să indice în mod clar normele 
care se vor aplica acestor operatori de piață, precum și normele UE care nu se vor aplica 
acestora, după caz.

Amendamentul 316
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în 
care acestea sunt stabilite. Este oportună 
introducerea unui cadru de reglementare 
comun la nivelul Uniunii. Acesta trebuie 
să armonizeze cadrul fragmentat care 
există în prezent, să asigure certitudine și 
tratament uniform pentru societățile din 
țări terțe care doresc să aibă acces la 
piețele din Uniune, să asigure efectuarea 
unei evaluări de echivalență de către 
Comisie în ceea ce privește cadrul de 
reglementare și de supraveghere din țările 
terțe și să prevadă un nivel de protecție 
comparabil pentru investitorii din UE 
care beneficiază de servicii furnizate de 
societăți din țări terțe.

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în
care acestea sunt stabilite. Deși statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a păstra aceste regimuri și cerințe, este 
oportună introducerea unui cadru de 
reglementare comun la nivelul Uniunii,
care să permită societăților din țări terțe 
care înființează o sucursală în Uniune să 
furnizeze servicii și activități în UE prin 
intermediul acestei sucursale, în cazul în 
care aceasta a fost autorizată de 
autoritățile competente din statul membru 
și, printre altele, în cazul în care a fost 
efectuată o evaluare de echivalență de 
către Comisie în ceea ce privește cadrul de 
reglementare și de supraveghere din țara 
terță. De asemenea, cadrul comun ar 
trebui să permită unei societăți dintr-o 
țară terță să furnizeze servicii sau 
activități contrapărților eligibile stabilite 
într-un stat membru altfel decât prin 
intermediul unei sucursale din statul 
membru respectiv, fără a fi necesară 
autorizarea în acel stat membru sau 
înregistrarea pe lângă AEVMP. 
Societățile din țări terțe care doresc să 
aibă posibilitatea de a furniza servicii sau 
activități clienților profesioniști per se din 
Uniune ar trebui să poată face acest lucru 
dacă se înregistrează pe lângă AEVMP și, 
printre altele, dacă se efectuează o analiză 
a echivalenței de către Comisie în ceea ce 
privește cadrul de reglementare și de 
supraveghere din țara terță respectivă.
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Justificare

Numeroase servicii și activități de investiții sunt furnizate în contextul relațiilor permanente 
dintre societate și client. Accesul investitorilor și al contrapărților din UE la serviciile 
furnizate de societăți din țări terțe ar fi limitat în mod nejustificat, în cazul în care societăților 
din țări terțe li s-ar interzice efectiv să furnizeze informații și cercetare clienților lor. O 
societate dintr-o țară terță poate furniza informații sau materiale de marketing unei persoane 
din UE la cererea persoanei respective.

Amendamentul 317
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în 
care acestea sunt stabilite. Este oportună 
introducerea unui cadru de reglementare 
comun la nivelul Uniunii. Acesta trebuie să 
armonizeze cadrul fragmentat care există în 
prezent, să asigure certitudine și tratament 
uniform pentru societățile din țări terțe care 
doresc să aibă acces la piețele din Uniune, 
să asigure efectuarea unei evaluări de 
echivalență de către Comisie în ceea ce 
privește cadrul de reglementare și de 
supraveghere din țările terțe și să prevadă 
un nivel de protecție comparabil pentru 
investitorii din UE care beneficiază de 
servicii furnizate de societăți din țări terțe.

(72) Furnizarea unor servicii în Uniune de 
către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri diferă în mare măsură, iar 
societățile autorizate în conformitate cu 
aceste regimuri nu beneficiază de libertatea 
de a furniza servicii și de dreptul de a se 
stabili în alte state membre decât în cele în 
care acestea sunt stabilite. Este oportună 
introducerea unui cadru de reglementare 
comun la nivelul Uniunii. Acesta ar trebui
să armonizeze cadrul fragmentat care 
există în prezent, să asigure certitudine și 
tratament uniform pentru societățile din țări 
terțe care doresc să aibă acces la piețele din 
Uniune, să asigure efectuarea unei evaluări 
efective de echivalență de către Comisie în 
ceea ce privește cadrul de reglementare și 
de supraveghere din țările terțe și să 
prevadă un nivel de protecție comparabil 
pentru investitorii din UE care beneficiază 
de servicii furnizate de societăți din țări 
terțe. Este extrem de important ca 
societățile din țări terțe să poată avea în 
continuare acces la piețele din UE, fără 
bariere nejustificate.
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Amendamentul 318
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții 
de detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale 
pe teritoriul Uniunii. Înființarea 
sucursalei respective trebuie să facă 
obiectul autorizării și supravegherii în 
Uniune. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între autoritatea 
competentă în cauză și autoritatea 
competentă din țara terță respectivă. 
Sucursala trebuie să dispună liber de 
suficient capital inițial. După ce este 
autorizată, sucursala trebuie să facă 
obiectul supravegherii în statul membru 
în care aceasta este înființată;  societatea 
din țara terță trebuie să poată furniza 
servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat din directivă în regulament.

Amendamentul 319
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții 
de detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale 
pe teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie 
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Societățile din țări terțe care 
înființează o sucursală pe teritoriul 
Uniunii în temeiul cadrului comun al 
Uniunii pentru sucursale ar trebui să aibă 
posibilitatea de a furniza servicii și 
activități în Uniune clienților de detaliu 
prin intermediul sucursalei, dar acest 
lucru nu ar trebui să împiedice un client 
de detaliu să beneficieze de serviciile 
furnizate de o societate dintr-o țară terță 
la inițiativa exclusivă a clientului sau să 
beneficieze de servicii în afara Uniunii 
(sau în conformitate cu un regim 
național). Înființarea sucursalei respective 
ar trebui să facă obiectul autorizării și 
supravegherii în Uniune. Ar trebui să existe 
mecanisme de cooperare adecvate între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță 
respectivă. Sucursala ar trebui să dispună 
liber de suficient capital inițial. După ce 
este autorizată, sucursala trebuie să facă 
obiectul supravegherii în statul membru în 
care aceasta este înființată;  societatea din 
țara terță ar trebui să poată furniza servicii 
în alte state membre, cu condiția aplicării 
unei proceduri de notificare. Odată ce a 
fost autorizată, furnizarea de servicii în 
Uniune de către o societate dintr-o țară 
terță fără sucursale ar trebui să fie 
limitată la contrapărți eligibile și la clienți 
profesioniști, să facă obiectul înregistrării 
pe lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Ar trebui să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.
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Justificare

În cazul clienților profesioniști, ar trebui urmată poziția din cadrul Directivei privind 
administratorii fondurilor de investiții alternative (DAFIA) – acest lucru ar fi suficient pentru 
numirea unui reprezentant legal. Prezența fizică sub forma unei sucursale nu este necesară.

Amendamentul 320
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții 
de detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale 
pe teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial.
După ce este autorizată, sucursala trebuie
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Societățile din țări terțe care 
înființează o sucursală pe teritoriul 
Uniunii în temeiul cadrului comun al 
Uniunii pentru sucursale ar trebui să aibă 
posibilitatea de a furniza servicii și 
activități în Uniune clienților de detaliu 
prin intermediul sucursalei, dar acest 
lucru nu ar trebui să împiedice un client 
de detaliu să beneficieze de serviciile 
furnizate de o societate dintr-o țară terță 
la inițiativa exclusivă a clientului sau să 
beneficieze de servicii în afara Uniunii 
(sau în conformitate cu un regim 
național). Înființarea sucursalei respective 
ar trebui să facă obiectul autorizării și 
supravegherii în Uniune. Ar trebui să existe 
mecanisme de cooperare adecvate între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță 
respectivă. După ce este autorizată, 
sucursala ar trebui să facă obiectul 
supravegherii în statul membru în care 
aceasta este înființată;  societatea din țara 
terță ar trebui să poată furniza servicii în 
alte state membre prin intermediul 
sucursalei autorizate și supravegheate, cu 
condiția aplicării unei proceduri de 
notificare.
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Justificare

Furnizarea de servicii transfrontaliere unei societăți autorizate în conformitate cu MiFID nu 
ar trebui să impună îndeplinirea cerinței de autorizare. În plus, în numeroase situații, o 
societate autorizată în UE va intermedia tranzacția în cauză, de exemplu, atunci când un 
client din UE împuternicește o societate din UE să acționeze în numele său pentru executarea 
tranzacțiilor pe o piață dintr-o țară terță prin intermediul unei societăți dintr-o țară terță. În 
aceste condiții, furnizarea indirectă de servicii clientului din UE nu ar trebui să fie 
considerată a avea loc pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul 321
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Cu excepția cazului în care măsurile 
legale și de supraveghere ale unei țări 
terțe în care o societate dintr-o țară terță 
este autorizată sunt echivalente cu 
cerințele UE, furnizarea de servicii către 
clienții de detaliu ar trebui să fie 
condiționată întotdeauna de înființarea unei 
sucursale pe teritoriul Uniunii. Înființarea 
sucursalei respective ar trebui să facă 
obiectul autorizării și supravegherii în 
Uniune. Ar trebui să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între autoritatea 
competentă în cauză și autoritatea 
competentă din țara terță respectivă. 
Sucursala trebuie să dispună liber de 
suficient capital inițial. După ce este 
autorizată, sucursala ar trebui să facă 
obiectul supravegherii în statul membru în 
care aceasta este înființată; societatea din 
țara terță ar trebui să poată furniza servicii 
în alte state membre prin intermediul 
sucursalei autorizate și supravegheate, cu 
condiția aplicării unei proceduri de 
notificare. Furnizarea de servicii fără 
existența unor sucursale ar trebui să fie 
limitată la contrapărți eligibile și la clienți 
profesioniști, să facă obiectul înregistrării 
pe lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Ar trebui să existe mecanisme de 
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cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 322
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie 
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu și cei profesioniști ar trebui să fie 
condiționată întotdeauna de înființarea unei 
sucursale pe teritoriul Uniunii. Înființarea 
sucursalei respective ar trebui să facă 
obiectul autorizării și supravegherii în 
Uniune. Ar trebui să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între autoritatea 
competentă în cauză și autoritatea 
competentă din țara terță respectivă. 
Sucursala ar trebui să dispună liber de 
suficient capital inițial. După ce este 
autorizată, sucursala ar trebui să facă 
obiectul supravegherii în statul membru în 
care aceasta este înființată; societatea din 
țara terță ar trebui să poată furniza servicii 
în alte state membre prin intermediul 
sucursalei autorizate și supravegheate, cu 
condiția aplicării unei proceduri de 
notificare. Furnizarea de servicii fără 
existența unor sucursale ar trebui să fie 
limitată la contrapărți eligibile, să facă 
obiectul înregistrării pe lângă AEVMP și 
să fie supravegheată în țara terță. Ar trebui
să existe mecanisme de cooperare adecvate 
între AEVMP și autoritățile competente din 
țara terță respectivă.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se includă în mod explicit clienții profesioniști în text, iar aceleași dispoziții 
privind cerințele și de autorizarea sucursalelor trebuie să se aplice atât clienților de detaliu, 
cât și celor profesioniști. Scopul acestei includeri este de a evita lacunele juridice din text și 
de a asigura că „investitorii profesioniști” nu sunt tratați în calitate de „contrapărți 
eligibile”.

Amendamentul 323
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu ar trebui să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective ar trebui să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala ar trebui să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala ar trebui
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată; 
societatea din țara terță ar trebui să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale ar 
trebui să fie limitată la contrapărți eligibile 
și investitori profesioniști, să facă obiectul 
înregistrării pe lângă AEVMP și să fie 
supravegheată în țara terță. Ar trebui să 
existe mecanisme de cooperare adecvate 
între AEVMP și autoritățile competente din 
țara terță respectivă.

Or. en
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Amendamentul 324
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale
pe teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie 
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată;  
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu ar trebui să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei filiale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective pentru furnizarea de servicii 
clienților profesioniști ar trebui să facă 
obiectul autorizării și supravegherii în 
Uniune. Ar trebui să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între autoritatea 
competentă în cauză și autoritatea 
competentă din țara terță respectivă. 
Sucursala ar trebui să dispună liber de 
suficient capital inițial. După ce este 
autorizată, sucursala ar trebui să facă 
obiectul supravegherii în statul membru în 
care aceasta este înființată; societatea din 
țara terță ar trebui să poată furniza servicii 
în alte state membre prin intermediul 
sucursalei autorizate și supravegheate, cu 
condiția aplicării unei proceduri de 
notificare. Furnizarea de servicii fără 
existența unor sucursale ar trebui să fie 
limitată la contrapărți eligibile, să facă 
obiectul înregistrării pe lângă AEVMP și 
să fie supravegheată în țara terță. Ar trebui
să existe mecanisme de cooperare adecvate 
între AEVMP și autoritățile competente din 
țara terță respectivă.

Or. en

Justificare

Sucursala nu oferă un nivel suficient de protecție investitorilor de detaliu.

Amendamentul 325
Sylvie Goulard
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Propunere de directivă
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe 
nu trebuie să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 
beneficieze, la inițiativa lor exclusivă, de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, aceste servicii nu trebuie 
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-
o țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau 
activităților sale de investiții sau auxiliare 
în Uniune, acestea nu trebuie să fie 
considerate a fi servicii furnizate la 
inițiativa exclusivă a clientului.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat din directivă în regulament.

Amendamentul 326
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu 
trebuie să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu 
ar trebui să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 
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beneficieze, la inițiativa lor exclusivă, de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, aceste servicii nu trebuie 
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-
o țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau 
activităților sale de investiții sau auxiliare 
în Uniune, acestea nu trebuie să fie 
considerate a fi servicii furnizate la 
inițiativa exclusivă a clientului.

beneficieze de servicii de investiții 
furnizate de societăți din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 327
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu 
trebuie să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 
beneficieze, la inițiativa lor exclusivă, de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, aceste servicii nu trebuie 
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-o 
țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau activităților 
sale de investiții sau auxiliare în Uniune, 
acestea nu trebuie să fie considerate a fi 
servicii furnizate la inițiativa exclusivă a 

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii sau de 
activități în Uniune de către societățile din 
țări terțe nu ar trebui să afecteze 
posibilitatea ca persoanele stabilite în 
Uniune să beneficieze, la inițiativa lor 
exclusivă, de servicii sau de activități de 
investiții furnizate de societăți din țări terțe, 
ca societățile de investiții autorizate în 
temeiul prezentei directive sau instituțiile 
de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE care furnizează 
servicii sau activități de investiții să 
beneficieze de servicii sau de activități de 
investiții furnizate de societăți din țări 
terțe sau posibilitatea clienților unor astfel 
de societăți de investiții sau instituții de 
credit de a beneficia de servicii sau de 
activități de investiții furnizate de societăți 



AM\901763RO.doc 107/139 PE489.463v01-00

RO

clientului. din țări terțe prin intermediul acelei 
societăți de investiții sau instituții de 
credit sau posibilitatea ca persoanele 
stabilite în Uniune să beneficieze de 
servicii sau de activități de investiții 
furnizate de societăți din țări terțe, în 
cazul în care aceste servicii sau activități 
sunt furnizate în afara Uniunii. Dacă o 
societate dintr-o țară terță furnizează 
servicii sau activități la inițiativa exclusivă 
a unei persoane stabilite în Uniune, aceste 
servicii sau activități nu ar trebui
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-o 
țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau activităților 
sale de investiții sau auxiliare în Uniune 
(altfel decât în contextul unei relații 
permanente între societatea dintr-o țară 
terță și persoana căreia i se furnizează 
aceste servicii sau activități), acestea nu ar 
trebui să fie considerate a fi servicii sau 
activități furnizate la inițiativa exclusivă a 
clientului. Atunci când o societate dintr-o 
țară terță furnizează servicii sau activități 
unei societăți de investiții autorizate în 
temeiul prezentei directive sau prin 
intermediul unei astfel de societăți sau al 
unei instituții de credit autorizate în 
temeiul Directivei 2006/48/CE care 
furnizează servicii și activități de investiții 
sau prin intermediul unei astfel de 
instituții, serviciile sau activitățile 
societății dintr-o țară terță nu ar trebui 
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. Societatea de investiții care 
acționează ca intermediar va avea 
responsabilitatea de a asigura clienților 
protecția prevăzută în această directivă 
aplicabilă serviciului furnizat clienților. 
Atunci când o persoană stabilită în 
Uniune beneficiază de servicii și activități 
furnizate de societăți din țări terțe în afara 
Uniunii sau activitatea specifică 
societăților din țări terțe are loc în afara 
Uniunii, serviciile sau activitățile nu ar 
trebui considerate a fi furnizate în 
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Uniune.

Or. en

Justificare

Accesul investitorilor și al contrapărților din UE la serviciile furnizate de societăți din țări 
terțe ar fi limitat în mod nejustificat în cazul în care, de exemplu, societăților din țări terțe li 
s-ar interzice efectiv să furnizeze informații și cercetare clienților proprii. În plus, ar trebui 
clarificat faptul că o societate dintr-o țară terță poate furniza informații sau materiale de 
marketing unei persoane din UE la cererea persoanei respective.

Amendamentul 328
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu 
trebuie să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 
beneficieze, la inițiativa lor exclusivă, de
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, aceste servicii nu trebuie
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-o 
țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau activităților 
sale de investiții sau auxiliare în Uniune, 
acestea nu trebuie să fie considerate a fi 
servicii furnizate la inițiativa exclusivă a
clientului.

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu 
ar trebui să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să utilizeze, 
la inițiativa lor, servicii de investiții 
furnizate de societăți din țări terțe. Dacă o 
societate dintr-o țară terță furnizează 
servicii la inițiativa unei persoane stabilite 
în Uniune, aceste servicii nu ar trebui
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-o 
țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau activităților 
sale de investiții sau auxiliare în Uniune, 
altfel decât în contextul unei relații 
existente care impune furnizarea 
permanentă de servicii de către societate 
clientului său, acestea nu ar trebui să fie 
considerate a fi servicii furnizate la 
inițiativa clientului.

Or. en
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Justificare

Numeroase servicii și activități de investiții sunt furnizate în contextul relațiilor deja existente 
între societate și client. Accesul investitorilor și al contrapărților din UE la serviciile 
furnizate de societăți din țări terțe ar fi limitat în mod nejustificat în cazul în care, de 
exemplu, societăților din țări terțe li s-ar interzice efectiv să furnizeze informații și cercetare 
clienților proprii.

Amendamentul 329
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe nu
trebuie să afecteze posibilitatea ca
persoanele stabilite în Uniune să 
beneficieze, la inițiativa lor exclusivă, de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, aceste servicii nu trebuie
considerate a fi furnizate pe teritoriul 
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-o 
țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau activităților 
sale de investiții sau auxiliare în Uniune, 
acestea nu trebuie să fie considerate a fi 
servicii furnizate la inițiativa exclusivă a 
clientului.

(74) Dispozițiile prezentei directive 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe 
care nu îndeplinesc criteriile de 
echivalență nu ar trebui să afecteze 
posibilitatea clienților de detaliu stabiliți în 
Uniune de a beneficia, la inițiativa lor 
exclusivă, de servicii de investiții furnizate 
de societăți din țări terțe. Dacă o societate 
dintr-o țară terță furnizează servicii la 
inițiativa exclusivă a unui client de detaliu 
stabilit în Uniune, aceste servicii nu ar 
trebui considerate a fi furnizate pe 
teritoriul Uniunii. În cazul în care o 
societate dintr-o țară terță contactează 
clienți sau clienți potențiali din Uniune sau 
își promovează sau face reclamă serviciilor 
sau activităților sale de investiții sau 
auxiliare în Uniune, acestea nu ar trebui să 
fie considerate a fi servicii furnizate la 
inițiativa exclusivă a clientului.

Or. en

Amendamentul 330
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 74a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) La stabilirea echivalenței efective 
pentru regimurile din țări terțe, acestea ar 
trebui să se limiteze la acele dispoziții care 
au fost convenite în cadrul forurilor 
internaționale, precum G20. Deși normele 
privind obligațiile legate de 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
ar trebui să fie cât mai bine coordonate 
posibil, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. …/… [EMIR], mai multe părți 
ale prezentei directive nu corespund cu 
angajamentele G20 și nici nu vizează 
stabilitatea sistemului financiar și, prin 
urmare, este posibil să nu fie compatibile 
pentru a fi adoptate direct de către țările 
terțe.

Or. en

Amendamentul 331
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 74b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74b) La efectuarea evaluărilor de 
echivalență în ceea ce privește țările terțe, 
Comisia ar trebui să garanteze că prin 
abordarea pe care o urmează se acordă 
prioritate în primul rând celor mai mari 
parteneri de tranzacționare ai UE și, 
ulterior evaluării celor mai importante 
piețe, țărilor care au doar câteva societăți 
care accesează piețele UE.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul raportorului privind dispozițiile tranzitorii care se aplică 
țărilor terțe în perioada dinaintea efectuării evaluării de echivalență.
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Amendamentul 332
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 74c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74c) Unei societăți dintr-o țară terță nu 
ar trebui să i se impună autorizarea sau 
înregistrarea în UE atunci când 
furnizează servicii la inițiativa clientului 
din UE, în cazul în care furnizează 
servicii doar societăților autorizate în 
temeiul MiFID sau în cazul în care 
serviciul este furnizat exclusiv în afara 
UE.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura accesul societăților din UE la piețele din țările terțe, această dispoziție este 
necesară deoarece anumite țări nu vor atinge niciodată nivelurile de echivalență ale UE și 
trebuie în continuare să utilizeze entitățile locale pentru a desfășura anumite activități.

Amendamentul 333
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Autorizația pentru exploatarea unei 
piețe reglementate trebuie să includă orice 
activitate care are legătură directă cu 
afișarea, prelucrarea, executarea, 
confirmarea și notificarea ordinelor, din 
momentul în care acestea sunt primite de 
piața reglementată și până în momentul în 
care sunt transmise pentru finalizare 
ulterioară, precum și orice activitate 
aferentă admiterii de instrumente 
financiare la tranzacționare. Autorizația 

(75) Autorizația pentru exploatarea unei 
piețe reglementate ar trebui să includă 
orice activitate care are legătură directă cu 
afișarea, prelucrarea, executarea, 
confirmarea și notificarea ordinelor, din 
momentul în care acestea sunt primite de 
piața reglementată și până în momentul în 
care sunt transmise pentru finalizare 
ulterioară, precum și orice activitate 
aferentă admiterii de instrumente 
financiare la tranzacționare. Autorizația ar 
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trebuie să includă, de asemenea, 
tranzacțiile încheiate prin intermediul 
formatorilor de piață desemnați la care 
apelează piața reglementată, în cazul în 
care aceste tranzacții se efectuează în 
cadrul sistemelor sale și în conformitate cu 
normele care reglementează aceste sisteme. 
Nu toate tranzacțiile încheiate de membri 
sau de către participanți ai pieței 
reglementate, ai unui MTF sau ai unui 
OTF trebuie considerate ca efectuate în 
cadrul sistemelor unei piețe reglementate,
ale unui MTF sau ale unui OTF. 
Tranzacțiile pe care membrii sau 
participanții le încheie în mod bilateral și 
care nu îndeplinesc toate obligațiile 
stabilite pentru o piață reglementată, un 
MTF sau un OTF în temeiul prezentei 
directive trebuie considerate ca tranzacții 
încheiate în afara unei piețe reglementate, a 
unui MTF sau a unui OTF în scopul 
definirii internalizatorilor sistematici. În 
astfel de cazuri, obligația societăților de 
investiții de a publica cotații ferme trebuie 
să se aplice în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de prezenta directivă.

trebui să includă, de asemenea, tranzacțiile 
încheiate prin intermediul formatorilor de 
piață desemnați la care apelează piața 
reglementată, în cazul în care aceste 
tranzacții se efectuează în cadrul sistemelor 
sale și în conformitate cu normele care 
reglementează aceste sisteme. Nu toate 
tranzacțiile încheiate de membri sau de 
către participanți ai pieței reglementate sau 
ai unui MTF trebuie considerate ca 
efectuate în cadrul sistemelor unei piețe 
reglementate și ale unui MTF. Tranzacțiile 
pe care membrii sau participanții le încheie 
în mod bilateral și care nu îndeplinesc toate 
obligațiile stabilite pentru o piață 
reglementată sau un MTF în temeiul 
prezentei directive ar trebui considerate ca 
tranzacții încheiate în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF în scopul 
definirii internalizatorilor sistematici. În 
astfel de cazuri, obligația societăților de 
investiții de a publica cotații ferme trebuie 
să se aplice în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 334
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a datelor 
referitoare la piață. Soluția avută în vedere 
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referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și 
supravegheați și care se află în 
concurență în scopul elaborării unor
soluții inovatoare și foarte sofisticate din 
punct de vedere tehnic care să deservească 
piața în cea mai mare măsură posibilă.

se bazează pe autorizarea mecanismelor de 
publicare aprobate (approved publication 
arrangements – APA) pentru a asigura că 
date coerente și corecte referitoare la 
piață sunt puse la dispoziție de către 
piețele reglementate, MTF-uri, OTF-uri, 
IS și societăți care tranzacționează 
instrumente derivate extrabursiere 
utilizatorilor finali și furnizorilor de date 
comerciale, care s-ar putea afla ulterior în 
concurență, pentru ca fiecare să ofere 
soluții inovatoare și foarte sofisticate din 
punct de vedere tehnic care să deservească 
piața în cea mai mare măsură posibilă.

Or. en

Justificare

Soluția comercială propusă pentru datele referitoare la piață va asigura date consolidate, 
exacte și accesibile din punct de vedere financiar doar dacă AEVMP emite standarde de date 
europene comune și dacă se asigură, ulterior, calitatea și coerența datelor prin mecanismele 
de publicare aprobate (approved publication arrangements – APA) care publică datele 
referitoare la piață.

Amendamentul 335
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile
referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și 
supravegheați și care se află în 

(78) Introducerea unui sistem centralizat 
de raportare pentru instrumentele de 
capitaluri proprii ar urma să contribuie la 
crearea unei piețe europene integrate în 
mai mare măsură și să înlesnească accesul 
participanților la piață la o imagine 
consolidată a informațiilor transparente 
referitoare la tranzacții, informații care 
sunt disponibile la prețuri rezonabile 
comparativ cu costurile de producție. 
Soluția avută în vedere ar fi exploatată de 
o entitate unică. Cu toate acestea, 
entitatea ar fi o societate comercială 
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concurență în scopul elaborării unor 
soluții inovatoare și foarte sofisticate din 
punct de vedere tehnic care să 
deservească piața în cea mai mare măsură 
posibilă.

desemnată în urma unei licitații publice o 
dată la trei ani, în funcție de avantajele 
ofertei prezentate Comisiei Europene.

Or. en

Amendamentul 336
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Introducerea unei soluții comerciale
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile 
referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și supravegheați 
și care se află în concurență în scopul 
elaborării unor soluții inovatoare și foarte 
sofisticate din punct de vedere tehnic care 
să deservească piața în cea mai mare 
măsură posibilă.

(78) Introducerea unei soluții 
cuprinzătoare pentru sistemul centralizat 
de raportare pentru instrumentele de 
capitaluri proprii ar urma să contribuie la 
crearea unei piețe europene integrate în 
mai mare măsură și să înlesnească accesul 
participanților la piață la o imagine 
consolidată a informațiilor transparente 
disponibile referitoare la tranzacții. Soluția 
avută în vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și supravegheați 
și care se află în concurență în scopul 
elaborării unor soluții inovatoare și foarte 
sofisticate din punct de vedere tehnic care 
să deservească piața în cea mai mare 
măsură posibilă. Solicitând tuturor 
furnizorilor de sisteme centralizate de 
raportare să consolideze datele APA, se va 
asigura existența concurenței în domeniul 
serviciilor furnizate clienților, și nu o 
gamă largă de date acoperite.

Or. en

Amendamentul 337
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile 
referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și supravegheați 
și care se află în concurență în scopul 
elaborării unor soluții inovatoare și foarte 
sofisticate din punct de vedere tehnic care 
să deservească piața în cea mai mare 
măsură posibilă.

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 
europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile 
referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și supravegheați 
și care se află în concurență în scopul 
elaborării unor soluții inovatoare și foarte 
sofisticate din punct de vedere tehnic care 
să deservească piața în cea mai mare 
măsură posibilă. În cazul în care soluțiile 
comerciale nu furnizează un sistem 
centralizat eficient de raportare pentru 
instrumentele de capitaluri proprii, 
Comisia Europeană ar trebui să prezinte 
o soluție publică pentru un sistem 
centralizat de raportare pentru 
instrumentele de capitaluri proprii capabil 
să asigure transparența 
posttranzacționare.

Or. en

Amendamentul 338
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 78a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78a) Având în vedere în special 
implicațiile de risc sistemic ale fondurilor 
sintetice tranzacționate la bursă 
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(exchange-traded funds – ETF) și 
utilizarea acestora de către clienții de 
detaliu, este extrem de important să se 
asigure mai multă transparență pentru cei 
care investesc în astfel de produse. 
Dispozițiile privind sistemele centralizate 
de raportare ar trebui să se aplice, de 
asemenea, instrumentelor asimilabile 
instrumentelor de capitaluri proprii, în 
special ETF-urilor.

Or. en

Justificare

Deși dispozițiile privind sistemele centralizate de raportare par să se extindă de la 
instrumentele de capitaluri proprii la instrumente asimilabile acestora, acest lucru trebuie 
precizat clar, având în vedere în special utilizarea frecventă, în ultimii ani, a ETF-urilor de 
către investitorii de detaliu.

Amendamentul 339
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) Liderii G20, reuniți la Pittsburg la 25 
septembrie 2009, au căzut de acord să 
îmbunătățească reglementarea, 
funcționarea și transparența piețelor 
financiare și de mărfuri pentru a rezolva 
problema volatilității excesive a prețului 
mărfurilor. Comunicarea Comisiei din 28 
octombrie 2009 intitulată „Îmbunătățirea 
funcționării lanțului de aprovizionare cu 
alimente în Europa” și comunicarea din 2 
februarie 2011 „Abordarea provocărilor de 
pe piețele de mărfuri și privind materiile 
prime” prezintă măsuri care trebuie luate în 
contextul revizuirii Directivei 2004/39/CE.

(83) Liderii G20, reuniți la Pittsburg la 25 
septembrie 2009, au căzut de acord să 
îmbunătățească reglementarea, 
funcționarea și transparența piețelor 
financiare și de mărfuri pentru a rezolva 
problema volatilității excesive a prețului 
mărfurilor. Comunicarea Comisiei din 28 
octombrie 2009 intitulată „Îmbunătățirea 
funcționării lanțului de aprovizionare cu 
alimente în Europa” și comunicarea din 2 
februarie 2011 „Abordarea provocărilor de 
pe piețele de mărfuri și privind materiile 
prime” prezintă măsuri care trebuie luate în 
contextul revizuirii Directivei 2004/39/CE.
Raportul Organizației Internaționale a 
Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) 
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din septembrie 2011 referitor la principiile 
de reglementare și de supraveghere a 
piețelor de instrumente derivate pe 
mărfuri, stabilite pentru a asigura că 
piețele fizice de instrumente derivate pe 
mărfuri își îndeplinesc funcțiile 
fundamentale de descoperire a prețurilor 
și de neutralizare a riscurilor, 
funcționând în același timp independent 
de sistemele de manipulare și de 
tranzacționare abuzivă, iar IOSCO 
subliniază importanța primordială a 
transparenței.

Or. en

Justificare

Întrucât piețele de mărfuri sunt într-o anumită măsură interconectate la nivel global, este 
important să se ia în considerare activitatea desfășurată de IOSCO și recomandările 
publicate de aceasta. Acest raport cuprinde recomandări destinate să contribuie la 
asigurarea faptului că piețele fizice de instrumente derivate pe mărfuri își îndeplinesc 
funcțiile fundamentale de descoperire a prețurilor și de neutralizare a riscurilor, funcționând 
în același timp independent de sistemele de manipulare și de tranzacționare abuzivă. Aceste 
principii servesc autorităților în întemeierea unei abordări adecvate în domeniul 
reglementării și al supravegherii .

Amendamentul 340
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 83a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) În aprilie 2011, Grupul de lucru 
privind piețele futures pe mărfuri al 
IOSCO a prezentat Consiliului pentru 
Stabilitate Financiară un raport oficial în 
care se menționează: „Competențele de 
intervenție ar trebui să includă 
competențe formale de administrare a 
pozițiilor, inclusiv competența de a stabili 
limite de poziție ex ante, dacă este 
necesar, pentru luarea de măsuri în cazul 
pozițiilor care ar putea afecta 
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funcționarea ordonată a pieței în orice 
etapă a contractului; competența de a fixa 
limite ale variațiilor prețurilor pentru 
anumite perioade de timp (de exemplu, pe 
parcursul zilei curente); sau de a impune 
întreruperea sau intervale de temperare a 
activității de tranzacționare; toate acestea 
ar trebui să fie atent concepute și aplicate 
în contextul specific fiecărei piețe 
contractelor futures pe mărfuri.”

Or. en

Justificare

Atât IOSCO, cât și G20 au întreprins eforturi susținute în domeniul instrumentelor derivate 
pe mărfuri, care trebuie să fie recunoscute și incluse în MiFID, astfel încât să se urmeze 
recomandările experților în acest domeniu și să existe o coordonare maximă la nivel mondial.

Amendamentul 341
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 83b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83b) Această abordare a fost aprobată 
oficial de miniștrii agriculturii G20 prin 
Declarația de la Paris din 23 iunie 2011 a 
acestora: „Susținem opinia miniștrilor de 
finanțe și a guvernatorilor băncilor 
centrale ai G20 care, în cadrul reuniunii 
lor de la Washington din 14-
15 aprilie 2011, au reliefat necesitatea ca 
participanții la piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri să facă obiectul unei 
reglementări și al unei supravegheri 
adecvate, au solicitat o transparență 
sporită a piețelor cash și de instrumente 
derivate, astfel cum a fost recomandat 
anterior de IOSCO, și așteaptă cu 
nerăbdare finalizarea, până în 
septembrie 2011, a recomandărilor 
IOSCO privind reglementarea și 
supravegherea în acest domeniu, în 
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special în vederea soluționării abuzurilor 
de piață și a manipulării, cum ar fi cele 
realizate prin intermediul competențelor 
formale de administrare a pozițiilor, 
inclusiv al competenței de a stabili limite 
de poziții ex ante unde este cazul, printre 
alte competențe de intervenție.”

Or. en

Justificare

Atât IOSCO, cât și G20 au întreprins eforturi susținute în domeniul instrumentelor derivate 
pe mărfuri, care trebuie să fie recunoscute și incluse în MiFID, astfel încât să se urmeze 
recomandările experților în acest domeniu și să existe o coordonare maximă la nivel mondial.

Amendamentul 342
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 83c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83c) În septembrie 2011, IOSCO a 
stabilit principiile sale de reglementare și 
de supraveghere a piețelor de mărfuri 
care cuprind: principiile de elaborare a 
contractelor; principiile de supraveghere 
a piețelor de instrumente derivate pe 
mărfuri; principiile de abordare a 
perturbărilor de pe piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri, inclusiv competențele 
de administrare a pozițiilor și competența 
de a stabili limite de poziție; principii de 
aplicare și de partajare a informațiilor; și 
principii de îmbunătățire a descoperirii 
prețurilor pe piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri.

Or. en

Justificare

Atât IOSCO, cât și G20 au întreprins eforturi susținute în domeniul instrumentelor derivate 
pe mărfuri, care trebuie să fie recunoscute și incluse în MiFID, astfel încât să se urmeze 
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recomandările experților în acest domeniu și să existe o coordonare maximă la nivel mondial.

Amendamentul 343
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 83d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83d) Principiile IOSCO au fost, ulterior, 
aprobate la summitul G20 de la Cannes 
din 4 noiembrie 2011, la care s-a declarat 
că „în cadrul agendei noastre de 
reglementare financiară, aprobăm 
recomandările IOSCO de îmbunătățire a 
reglementării și a supravegherii piețelor 
de instrumente derivate pe mărfuri. 
Suntem de acord că autorităților de 
reglementare a piețelor ar trebui să li se 
confere competențe de intervenție pentru 
a preveni abuzurile de piață. În special, 
autoritățile de reglementare a piețelor ar 
trebui să aibă și să utilizeze competențele 
formale de administrare a pozițiilor, 
printre alte competențe de intervenție, 
inclusiv competența de a stabili limite de 
poziție ex ante, dacă este necesar.”

Or. en

Justificare

Atât IOSCO, cât și G20 au întreprins eforturi susținute în domeniul instrumentelor derivate 
pe mărfuri, care trebuie să fie recunoscute și incluse în MiFID, astfel încât să se urmeze 
recomandările experților în acest domeniu și să existe o coordonare maximă la nivel mondial.

Amendamentul 344
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 84
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Prerogativele autorităților competente 
trebuie completate cu competențe explicite 
de a solicita, de la orice persoană, 
informații cu privire la dimensiunea și 
scopul unei poziții pe contracte derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii și derivate pe 
acestea și de a cere persoanei respective să 
ia măsuri pentru a-și diminua poziția pe 
respectivele contracte derivate.

(84) Prerogativele autorităților competente 
ar trebui completate cu competențe 
explicite de a obține periodic, de la orice 
persoană, informații cu privire la 
dimensiunea și scopul unei poziții pe 
contracte derivate pe mărfuri, certificate de 
emisii și derivate pe acestea și de a cere 
persoanei respective să ia măsuri pentru a-
și diminua poziția pe respectivele contracte 
derivate.

Or. en

Amendamentul 345
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Trebuie să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Trebuie să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă 
trebuie să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia.

(85) Ar trebui să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a administra 
pozițiile unei persoane sau a unei categorii 
de persoane în cadrul contractelor pe un 
instrument derivat pe o anumită marfă. 
Autoritatea competentă ar trebui să se 
asigure că competențele necesare pentru 
punerea în aplicare a acestei administrări
a pozițiilor sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia.
Limitele de poziție ar trebui să fie utilizate 
doar dacă este necesar și numai în luna 
livrării, deoarece pot avea un impact 
negativ considerabil asupra lichidității.

Or. en
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Amendamentul 346
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Trebuie să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Trebuie să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă 
trebuie să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia.

(85) Ar trebui să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Ar trebui să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă ar 
trebui să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia, 
fiind justificate de o situație definită de 
AEVMP prin intermediul standardelor 
tehnice de reglementare.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să aibă competența de a atenua volatilitatea pieței de mărfuri și de a 
preveni destabilizarea pieței.

Amendamentul 347
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Trebuie să li se acorde autorităților (85) Ar trebui să li se acorde autorităților 
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competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Trebuie să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă 
trebuie să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia.

competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Ar trebui să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă ar 
trebui să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia și 
pentru a elimina activitatea speculativă 
excesivă.

Or. en

Amendamentul 348
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86) Toate locurile de tranzacționare în 
care se efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri trebuie să instituie 
limite corespunzătoare sau să aibă 
mecanisme alternative adecvate pentru 
asigurarea lichidității, a cotației ordonate și 
a condițiilor de decontare și pentru 
prevenirea abuzurilor pe piață. AEVMP 
trebuie să țină la zi și să publice o listă a 
măsurilor de acest fel aflate în vigoare, 
descrise succint. Aceste limite și
mecanisme trebuie aplicate în mod coerent 
și trebuie să țină seama de caracteristicile 
pieței vizate. Trebuie specificate în mod 
clar entitățile vizate de respectivele limite 
sau mecanisme și orice derogări de la 

(86) Pe lângă competențele conferite 
autorităților de a impune limite de poziție,
toate locurile de tranzacționare în care se 
efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri ar trebui să instituie 
mecanisme adecvate de administrare a 
pozițiilor pentru asigurarea lichidității, a 
cotației ordonate și a condițiilor de 
decontare și pentru prevenirea abuzurilor 
pe piață. Astfel de mecanisme pot include, 
de exemplu, identificarea apariției unor 
concentrări semnificative de poziții în 
special apropiate, de data decontării, 
limite de poziție, limite pentru evoluția 
prețurilor, ordonarea lichidării sau 
transferul unor poziții deschise, 
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acestea, precum și pragurile cantitative 
care constituie limite sau care pot da 
naștere altor obligații. Comisia trebuie
împuternicită să adopte acte delegate, 
inclusiv pentru a se evita orice discrepanțe 
între efectele limitelor sau ale
mecanismelor care se aplică unor contracte 
comparabile în locuri de tranzacționare 
diferite.

suspendarea tranzacționării, modificarea 
termenilor și a condițiilor de livrare, 
anularea tranzacțiilor și solicitarea 
scopului execuției. Cu toate acestea, 
trebuie să se recunoască faptul că un loc 
de tranzacționare nu are posibilitatea de a 
vedea pozițiile agregate ale membrilor săi 
sau ale participanților în relație cu piața 
în general. AEVMP ar trebui să 
definească caracteristicile-cheie ale 
regimului armonizat de administrare a 
pozițiilor prin intermediul standardelor 
tehnice de reglementare și să țină la zi și 
să publice o listă a măsurilor de acest fel 
aflate în vigoare, descrise succint. Aceste 
mecanisme ar trebui aplicate în mod 
coerent și ar trebui să țină seama de 
caracteristicile pieței vizate. Ar trebui
specificate în mod clar entitățile vizate de 
respectivele limite sau mecanisme și orice 
derogări de la acestea, precum și pragurile 
cantitative care constituie limite sau care 
pot da naștere altor obligații. Comisia ar 
trebui împuternicită să adopte acte 
delegate, inclusiv pentru a se evita orice 
discrepanțe între efectele mecanismelor 
care se aplică unor contracte comparabile 
în locuri de tranzacționare diferite.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că MiFID II propune pentru autoritățile competente atribuții 
de a impune limite de poziție, precum și unele măsuri care urmează să fie luate de locurile de 
tranzacționare. Aceste măsuri ar trebui să fie complementare, și nu repetitive. Există mai 
multe modalități prin care locurile de tranzacționare pot lua măsuri și iau măsuri pentru a 
asigura funcționarea ordonată a piețelor. Acest lucru ar trebui să fie recunoscut, iar limitele 
de poziție ar trebui să reprezinte exemple de măsuri pe care locurile de tranzacționale să le 
aplice, dar acest lucru nu ar trebui să fie obligatoriu.

Amendamentul 349
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86) Toate locurile de tranzacționare în 
care se efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri trebuie să instituie 
limite corespunzătoare sau să aibă 
mecanisme alternative adecvate pentru 
asigurarea lichidității, a cotației ordonate
și a condițiilor de decontare și pentru 
prevenirea abuzurilor pe piață. AEVMP 
trebuie să țină la zi și să publice o listă a 
măsurilor de acest fel aflate în vigoare, 
descrise succint. Aceste limite și 
mecanisme trebuie aplicate în mod coerent 
și trebuie să țină seama de caracteristicile 
pieței vizate. Trebuie specificate în mod 
clar entitățile vizate de respectivele limite
sau mecanisme și orice derogări de la 
acestea, precum și pragurile cantitative 
care constituie limite sau care pot da 
naștere altor obligații. Comisia trebuie
împuternicită să adopte acte delegate, 
inclusiv pentru a se evita orice discrepanțe 
între efectele limitelor sau ale 
mecanismelor care se aplică unor contracte 
comparabile în locuri de tranzacționare 
diferite.

(86) Toate locurile de tranzacționare în 
care se efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri ar trebui să instituie 
limite corespunzătoare și să aibă 
mecanisme suplimentare adecvate pentru 
asigurarea lichidității, a funcției de 
descoperire ordonată a prețurilor și a 
condițiilor de decontare și pentru 
prevenirea abuzurilor pe piață, precum și 
pentru eliminarea activității speculative
excesive. AEVMP ar trebui să țină la zi și 
să publice o listă a măsurilor de acest fel 
aflate în vigoare, descrise succint. Aceste 
limite și mecanisme ar trebui aplicate în 
mod coerent și ar trebui să țină seama de 
caracteristicile pieței vizate. Ar trebui
specificate în mod clar entitățile vizate de 
respectivele limite sau mecanisme și orice 
derogări de la acestea, precum și pragurile 
cantitative și calitative care constituie 
limite sau care pot da naștere altor 
obligații. Comisia ar trebui împuternicită 
să adopte standarde tehnice de 
reglementare, inclusiv pentru a se evita 
orice discrepanțe între efectele limitelor și 
ale mecanismelor care se aplică unor 
contracte comparabile în locuri de 
tranzacționare diferite.

Or. en

Amendamentul 350
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Locurile de tranzacționare în care se (87) Locurile de tranzacționare în care se 
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tranzacționează cele mai lichide 
instrumente derivate pe mărfuri trebuie să 
publice săptămânal situația agregată a 
pozițiilor deținute de diferitele tipuri de 
participanți la piață, inclusiv de clienții 
acelor participanți care nu tranzacționează 
în nume propriu. La cererea autorității 
competente, acesteia i se pune la dispoziție 
o situație completă și detaliată, defalcată 
atât pe tipuri de participanți la piață, cât și 
individual.

tranzacționează cele mai lichide 
instrumente derivate pe mărfuri ar trebui
să publice săptămânal situația agregată a 
pozițiilor deținute de diferitele tipuri de 
participanți la piață, inclusiv de clienții 
acelor participanți care nu tranzacționează 
în nume propriu. Periodic, autoritatea 
competentă este notificată cu privire la o 
situație completă și detaliată, defalcată atât 
pe tipuri de participanți la piață, cât și 
individual.

Or. en

Amendamentul 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele 
de instrumente derivate pe mărfuri, 
pentru a asigura menținerea acestei 
exonerări în cazul activităților desfășurate 
de societăți care nu aparțin unor grupuri 
financiare și care implică operațiuni de 
neutralizare a riscurilor legate de 
producție sau a altor tipuri de riscuri 
(hedging), precum și furnizarea, ca 
activitate auxiliară, a serviciilor de 
investiții în instrumente derivate pe 
mărfuri sau pe mărfuri exotice clienților 
activității principale, dar și pentru a 
asigura includerea în domeniul de 

eliminat
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aplicare al prezentei directive a 
societăților specializate în comerțul cu 
mărfuri și cu instrumente derivate pe 
mărfuri.

Or. en

Justificare

Considerentul nu respectă exceptările exacte de la articolul 2 și creează ambiguitate.

Amendamentul 352
Werner Langen

Propunerea de directivă
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale, dar și 
pentru a asigura includerea în domeniul 
de aplicare al prezentei directive a 
societăților specializate în comerțul cu 
mărfuri și cu instrumente derivate pe 
mărfuri..

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale. În acest caz 
trebuie să se țină seama de faptul că 
societățile a căror activitate principală 
constă în producție sau livrare de materii 
prime și care, ca activitate secundară, 
tranzacționează în cont propriu 
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instrumente financiare derivate pe materii 
prime fac deja obiectul unei supravegheri 
speciale și al obligației de raportare în 
conformitate cu reglementările specifice 
sectorului, de exemplu, cu 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de energie în 
special în ceea ce privește tranzacțiile spot 
și cele la termen, și al supravegherii și 
obligației de raportare în conformitate cu 
Regulamentul (UE) Nr. …/…[EMIR] 
privind tranzacțiile cu instrumente 
financiare derivate extrabursiere. Ar 
trebui totuși asigurată includerea în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
a societăților specializate în comerțul cu 
mărfuri și cu instrumente derivate pe 
mărfuri.

Or. de

Justificare

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Amendamentul 353
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
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aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale, dar și pentru 
a asigura includerea în domeniul de 
aplicare al prezentei directive a societăților 
specializate în comerțul cu mărfuri și cu 
instrumente derivate pe mărfuri.

aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, ar trebui aduse modificări 
privind exonerarea de obligațiile prevăzute 
de Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale în cazul în 
care volumul sau impactul acestei 
activități nu este semnificativ pe piața 
respectivă, dar și pentru a asigura 
includerea în domeniul de aplicare al 
prezentei directive a societăților 
specializate în comerțul cu mărfuri și cu 
instrumente derivate pe mărfuri.

Or. en

Amendamentul 354
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 88a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88a) În conformitate cu comunicatul 
G20 și pentru a promova armonizarea la 
nivel global și pentru a evita arbitrajul de 
reglementare, definiția instrumentului 
financiar derivat ar trebui să excludă într-
un mod mai clar orice contract de vânzare 
a unei mărfi cu livrare viitoare sau 
transport amânat, atât timp cât tranzacția 
nu prezintă caracteristicile altor 
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instrumente financiare derivate.

Or. en

Justificare

Excluderea explicită a produselor cu livrare fizică în viitor este necesară pentru a clarifica că 
aceste produse nu vor fi considerate drept „alte instrumente financiare derivate”, indiferent 
de locul de execuție. Această propunere ar alinia legislația UE la definiția contractelor swap
din Dodd-Frank Act (Legea Dodd-Frank) din SUA, în care contractele cu livrare în viitor a 
mărfurilor nu sunt considerate „contracte swap”.

Amendamentul 355
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) Este de dorit facilitarea accesului la 
capital pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și facilitarea dezvoltării în 
continuare a piețelor specializate care au 
menirea de a răspunde nevoilor emitenților 
care sunt întreprinderi mici sau mijlocii. 
Aceste piețe, care sunt de regulă operate în 
temeiul prezentei directive ca MTF-uri, 
sunt cunoscute sub denumirea de piețe 
pentru IMM-uri, piețe de creștere sau piețe 
junior. Crearea, în cadrul categoriei MTF-
urilor, a subcategoriei piețelor de creștere 
pentru IMM-uri și înregistrarea acestor 
piețe are menirea de a asigura creșterea 
vizibilității acestora și de a sprijini 
elaborarea unor standarde de reglementare 
paneuropene pentru astfel de piețe.

(89) Este de dorit facilitarea accesului la 
capital pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și facilitarea dezvoltării în 
continuare a piețelor specializate care au 
menirea de a răspunde nevoilor emitenților 
care sunt întreprinderi mici sau mijlocii. 
Aceste piețe, care sunt de regulă operate în 
temeiul prezentei directive ca MTF-uri, 
sunt cunoscute sub denumirea de piețe 
pentru IMM-uri, piețe de creștere sau piețe 
junior. Crearea, în cadrul categoriei MTF-
urilor, a subcategoriei piețelor de creștere 
pentru IMM-uri și înregistrarea acestor 
piețe are menirea de a asigura creșterea 
vizibilității acestora și de a sprijini 
elaborarea unor standarde de reglementare 
paneuropene pentru astfel de piețe. Ar 
trebui să se acorde atenție modului de 
elaborare a unor acte legislative 
suplimentare pentru încurajarea și 
promovarea în continuare a utilizării 
acestei piețe drept categorie nouă de 
active, care va fi atractivă pentru 
investitori. Toate celelalte reglementări 
europene ale pieței ar trebui să fie 
actualizate pentru a reduce sarcinile 
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administrative și pentru a acorda 
stimulente suplimentare pentru cotarea 
IMM-urilor pe piețele de creștere pentru 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 356
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) Având în vedere impactul semnificativ 
și cotele de piață pe care le au multe dintre 
MTF-uri, este oportun să se asigure 
instituirea unor mecanisme adecvate de 
cooperare între autoritatea competentă a 
MTF-ului și cea din jurisdicția în care 
MTF-ul respectiv furnizează servicii.
Pentru a acționa din timp în ceea ce 
privește alte evoluții similare, această 
abordare trebuie extinsă și la OTF-uri.

(94) Având în vedere impactul semnificativ 
și cotele de piață pe care le au multe dintre 
MTF-uri, este oportun să se asigure 
instituirea unor mecanisme adecvate de 
cooperare între autoritatea competentă a 
MTF-ului și cea din jurisdicția în care 
MTF-ul respectiv furnizează servicii.

Or. en

Amendamentul 357
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

(99) Pentru a depista eventualele încălcări, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
competențele de investigare necesare și 
trebuie să stabilească mecanisme eficace 
de încurajare a raportării încălcărilor 
efective sau potențiale. Aceste mecanisme 
nu trebuie să aducă atingere protecției 
adecvate a persoanelor acuzate. Trebuie

(99) Pentru a depista eventualele încălcări, 
autoritățile competente ar trebui să aibă 
competențele de investigare necesare și ar 
trebui să stabilească mecanisme eficace și 
fiabile de încurajare a raportării 
încălcărilor efective sau potențiale. 
Angajații care raportează încălcări în 
cadrul instituțiilor în care lucrează ar 
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instituite proceduri corespunzătoare pentru 
a garanta dreptul la apărare și dreptul de a 
fi ascultat al persoanei vizate de o astfel de 
raportare înainte de adoptarea unei decizii 
finale cu privire la aceasta, precum și 
dreptul său de a contesta o astfel de decizie 
în fața unui tribunal.

trebui să fie bine protejați și să li se 
asigure anonimitatea absolută. Aceste 
mecanisme nu ar trebui să aducă atingere 
protecției adecvate a persoanelor acuzate. 
Ar trebui instituite proceduri 
corespunzătoare pentru a garanta dreptul la 
apărare și dreptul de a fi ascultat al 
persoanei vizate de o astfel de raportare 
înainte de adoptarea unei decizii finale cu 
privire la aceasta, precum și dreptul său de 
a contesta o astfel de decizie în fața unui 
tribunal.

Or. en

Amendamentul 358
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

(101) Prezenta directivă nu trebuie să 
aducă atingere niciunei dispoziții din 
dreptul statelor membre referitoare la 
sancțiunile penale.

(101) Prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunei dispoziții din dreptul statelor 
membre referitoare la sancțiunile penale.

Or. en

Justificare

Mai exact.

Amendamentul 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) Standardele tehnice în materie de 
servicii financiare trebuie să asigure o 
armonizare coerentă și o protecție adecvată 

(108) Standardele tehnice în materie de 
servicii financiare ar trebui să asigure o 
armonizare coerentă și o protecție adecvată 
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a deponenților, investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Uniune. Este 
eficient și oportun să se încredințeze 
AEVMP, ca organism care deține un nivel 
înalt de specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și de punere în aplicare care 
nu implică opțiuni strategice și de a le 
înainta Comisiei.

a deponenților, investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Uniune. Este 
eficient și oportun să se încredințeze 
AEVMP, ca organism care deține un nivel 
înalt de specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și de punere în aplicare care 
nu implică opțiuni strategice și de a le 
înainta Comisiei. Pentru a asigura 
protecția coerentă a investitorilor și a 
consumatorilor în sectoarele serviciilor 
financiare, AEVMP ar trebui să își 
îndeplinească sarcinile, în măsura în care 
este posibil, în strânsă cooperare cu 
celelalte două autorități europene de 
supraveghere în cadrul Comitetului 
comun.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura protecția coerentă a investitorilor și a consumatorilor în sectoarele 
serviciilor financiare, AEVMP ar trebui, în măsura în care este posibil, să coopereze 
îndeaproape cu celelalte două autorități europene de supraveghere în cadrul Comitetului 
comun. (sugestia BCE)

Amendamentul 360
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) Standardele tehnice în materie de 
servicii financiare trebuie să asigure o 
armonizare coerentă și o protecție adecvată 
a deponenților, investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Uniune. Este 
eficient și oportun să se încredințeze 
AEVMP, ca organism care deține un nivel 
înalt de specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și de punere în aplicare care 
nu implică opțiuni strategice și de a le 

(108) Standardele tehnice în materie de 
servicii financiare ar trebui să asigure o 
armonizare coerentă și o protecție adecvată 
a deponenților, investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Uniune. Este 
eficient și oportun să se încredințeze 
AEVMP, ca organism care deține un nivel 
înalt de specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și de punere în aplicare care 
nu implică opțiuni strategice și de a le 
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înainta Comisiei. înainta Comisiei. Pentru a asigura 
protecția coerentă a investitorilor și a 
consumatorilor în sectoarele serviciilor 
financiare, AEVMP ar trebui să își 
îndeplinească sarcinile, în măsura în care 
este posibil, în strânsă cooperare cu 
celelalte două autorități europene de 
supraveghere în cadrul Comitetului 
comun.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura protecția coerentă a investitorilor și a consumatorilor în sectoarele 
serviciilor financiare, AEVMP ar trebui, în măsura în care este posibil, să coopereze 
îndeaproape cu celelalte două autorități europene de supraveghere în cadrul Comitetului 
comun.

Amendamentul 361
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109) Comisia trebuie să adopte proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP și prevăzute la 
articolul 7 privind procedurile de aprobare 
și de respingere a cererilor de autorizare ale 
societăților de investiții, la articolele 9 și 
48 privind cerințele referitoare la organele 
de conducere, la articolul 12 privind 
achiziția de participații calificate, la 
articolul 27 privind obligația de a executa 
ordinele în condițiile cele mai favorabile 
pentru client, la articolele 34 și 54 privind 
cooperarea și schimbul de informații, la 
articolul 36 privind libertatea de a furniza 
servicii și de a desfășura activități de 
investiții, la articolul 37 privind înființarea 
unei sucursale, la articolul 44 privind 

(109) Comisia ar trebui să adopte 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare elaborate de AEVMP și 
prevăzute la articolul 7 privind procedurile 
de aprobare și de respingere a cererilor de 
autorizare ale societăților de investiții, la 
articolele 9 și 48 privind cerințele 
referitoare la organele de conducere, la 
articolul 12 privind achiziția de participații 
calificate, la articolul 27 privind obligația 
de a executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru client, la articolele 34 și 
54 privind cooperarea și schimbul de 
informații, la articolul 36 privind libertatea 
de a furniza servicii și de a desfășura 
activități de investiții, la articolul 37 
privind înființarea unei sucursale, la 
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furnizarea de servicii de către societățile 
din țări terțe, la articolul 63 privind 
procedurile de aprobare și de respingere a 
cererilor de autorizare ale furnizorilor de 
servicii de raportare a datelor, la articolele 
66 și 67 privind cerințele organizatorice 
pentru mecanismele de publicare aprobate 
(approved publication arrangements –
APA) și furnizorii de sisteme centralizate 
de raportare (consolidated tape providers –
CTP) și la articolul 84 privind cooperarea 
între autoritățile competente. Comisia 
trebuie să adopte aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin acte 
delegate, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10 –
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

articolul 44 privind furnizarea de servicii 
de către societățile din țări terțe, la 
articolul 59 privind aplicarea metodei de 
administrare a pozițiilor pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, la 
articolul 63 privind procedurile de aprobare 
și de respingere a cererilor de autorizare ale 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor, la articolele 66 și 67 privind 
cerințele organizatorice pentru 
mecanismele de publicare aprobate 
(approved publication arrangements –
APA) și furnizorii de sisteme centralizate 
de raportare (consolidated tape providers –
CTP) și la articolul 84 privind cooperarea 
între autoritățile competente. Comisia ar 
trebui să adopte aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin acte 
delegate, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10 –
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 362
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) Trebuie, de asemenea, să i se confere 
Comisiei competența de a adopta, prin acte 
delegate, standarde tehnice de punere în 
aplicare, în temeiul articolului 291 din 
TFUE și în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Trebuie
să se încredințeze AEVMP sarcina de a 
elabora și de a înainta Comisiei standarde 
tehnice de punere în aplicare referitoare la 
articolul 7 privind procedurile de aprobare 
și de respingere a cererilor de autorizare ale 
societăților de investiții, la articolul 12 
privind achiziția de participații calificate, la 
articolul 18 privind procesul de 

(110) Ar trebui, de asemenea, să i se 
confere Comisiei competența de a adopta, 
prin acte delegate, standarde tehnice de 
punere în aplicare, în temeiul articolului 
291 din TFUE și în conformitate cu 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. Ar trebui să se încredințeze 
AEVMP sarcina de a elabora și de a înainta 
Comisiei standarde tehnice de punere în 
aplicare referitoare la articolul 7 privind 
procedurile de aprobare și de respingere a 
cererilor de autorizare ale societăților de 
investiții, la articolul 12 privind achiziția 
de participații calificate, la articolul 18 
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tranzacționare și finalizarea tranzacțiilor în 
MTF-uri și OTF-uri, la articolele 32, 33 și 
53 privind suspendarea și retragerea 
instrumentelor de la tranzacționare, la 
articolul 36 privind libertatea de a furniza 
servicii și de a desfășura activități de 
investiții, la articolul 37 privind înființarea 
unei sucursale, la articolul 44 privind 
furnizarea de servicii de către societățile 
din țări terțe, la articolul 60 privind 
raportarea pozițiilor pe categorii de traderi, 
la articolul 78 privind transmiterea de 
informații către AEVMP, la articolul 83 
privind obligația de cooperare, la articolul 
84 privind cooperarea între autoritățile 
competente, la articolul 85 privind 
schimbul de informații și la articolul 88 
privind consultarea înainte de autorizare.

privind procesul de tranzacționare și 
finalizarea tranzacțiilor în MTF-uri, la 
articolele 32, 33 și 53 privind suspendarea 
și retragerea instrumentelor de la 
tranzacționare, la articolul 36 privind 
libertatea de a furniza servicii și de a 
desfășura activități de investiții, la articolul 
37 privind înființarea unei sucursale, la 
articolul 44 privind furnizarea de servicii 
de către societățile din țări terțe, la articolul 
60 privind raportarea pozițiilor pe categorii 
de traderi, la articolul 78 privind 
transmiterea de informații către AEVMP, 
la articolul 83 privind obligația de 
cooperare, la articolul 84 privind 
cooperarea între autoritățile competente, la 
articolul 85 privind schimbul de informații 
și la articolul 88 privind consultarea înainte 
de autorizare.

Or. en

Amendamentul 363
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Considerentul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

(111) Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea sistemelor 
organizate de tranzacționare, funcționarea 
regimului pentru piețele de creștere pentru 
IMM-uri, impactul cerințelor privind 
tranzacționarea automatizată și 
tranzacționarea de mare frecvență, 
experiența cu mecanismele de interzicere a 
anumitor produse sau practici și impactul 
măsurilor legate de piețele instrumentelor 
derivate pe mărfuri.

(111) Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea sistemelor 
organizate de tranzacționare, funcționarea 
regimului pentru piețele de creștere pentru 
IMM-uri, impactul cerințelor privind 
tranzacționarea automatizată și 
tranzacționarea de mare frecvență, 
experiența cu mecanismele de interzicere a 
anumitor produse sau practici, impactul 
introducerii unui sistem centralizat de 
raportare pentru instrumentele de 
capitaluri proprii, inclusiv evoluția 
prețurilor datelor referitoare la piață, în 
general și impactul măsurilor legate de 
piețele instrumentelor derivate pe mărfuri.
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Or. en

Amendamentul 364
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113) Instituirea unui sistem centralizat de 
raportare pentru alte instrumente financiare 
decât cele de capitaluri proprii este 
considerată a fi mai dificilă decât 
instituirea unui astfel de sistem pentru 
instrumentele de capitaluri proprii, de 
aceea potențialii furnizori de sisteme 
centralizate de raportare trebuie să aibă 
întâi posibilitatea de a acumula experiență 
cu acesta din urmă pentru a putea să-l 
realizeze pe primul. Prin urmare, pentru a 
facilita instituirea în condiții 
corespunzătoare a unui sistem centralizat 
de raportare pentru alte instrumente 
financiare decât cele de capitaluri proprii, 
este oportun să se prevadă un termen 
prelungit de aplicare a măsurilor interne de 
transpunere a dispozițiilor relevante.

(113) Instituirea unui sistem centralizat de 
raportare pentru alte instrumente financiare 
decât cele de capitaluri proprii este 
considerată a fi mai dificilă decât 
instituirea unui astfel de sistem pentru 
instrumentele de capitaluri proprii, de 
aceea potențialii furnizori de sisteme 
centralizate de raportare ar trebui să aibă 
întâi posibilitatea de a acumula experiență 
cu acesta din urmă pentru a putea să-l 
realizeze pe primul. Prin urmare, pentru a 
facilita instituirea în condiții 
corespunzătoare a unui sistem centralizat 
de raportare pentru alte instrumente 
financiare decât cele de capitaluri proprii, 
este oportun să se prevadă un termen 
prelungit de aplicare a măsurilor interne de 
transpunere a dispozițiilor relevante. În 
cazul în care soluțiile comerciale nu 
asigură un sistem centralizat de raportare 
eficient pentru alte instrumente decât cele 
de capitaluri proprii, Comisia Europeană 
ar trebui să prezinte o soluție publică 
pentru un sistem centralizat de raportare 
pentru alte instrumente decât cele de 
capitaluri proprii capabil să asigure 
transparența posttranzacționare.

Or. en

Amendamentul 365
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Considerentul 113a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113a) Comisia Europeană ar trebui să 
prezinte în viitorul Regulament privind 
legislația în domeniul valorilor mobiliare 
propuneri legislative concrete privind 
definirea păstrării în siguranță și a 
administrării instrumentelor financiare 
enumerate în anexa I secțiunea B liniuța 
1, tipul de entități din UE și din afara UE 
care pot fi autorizate să furnizeze acest 
serviciu și drepturile și obligațiile acestor 
entități pentru garantarea integrității 
valorilor mobiliare, a transparenței 
absolute și a apărării drepturilor 
investitorului final.

Or. en

Amendamentul 366
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 113a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113a) În ceea ce privește stabilitatea pe 
termen lung, controlul de supraveghere și 
înțelegerea fluxurilor financiare agregate, 
este de dorit să se sporească la maximum 
procedurile în timp real sau aproape în 
timp real de reprezentare și de analiză 
automată a tranzacțiilor. Astfel, 
standardizarea identificatorilor și a 
anumitor segmente de mesaje de date ar 
trebui promovată, prin aplicarea unor 
dispoziții de autorizare echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Or. en



AM\901763RO.doc 139/139 PE489.463v01-00

RO

Amendamentul 367
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 113b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113b) Comisia, împreună cu AEVMP, 
ABE și CERS, ar trebui să promoveze 
activitățile legate de identificatorii care 
precizează caracterul, tipul conținutului 
activelor și gradul de complexitate a 
produselor structurate și complexe.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca identificatorii să indice, de exemplu, dacă un produs conține 
instrumente derivate sau operațiuni repo.


