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Amendamentul 641
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Justificare

Categoria OTF este eliminată, dat fiind că toate platformele de tranzacționare exploatate de 
operatorii de piață sau de societățile de investiții ar trebui să facă obiectul, în timpul 
tranzacțiilor multilaterale, unor norme adecvate ale pieței (de exemplu, transparență, 
executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu, supraveghere deplină a pieței).

Amendamentul 642
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 643
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
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capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca internalizator 
sistematic în cadrul unui OTF exploatat de 
ea însăși. Niciun OTF nu poate fi conectat 
la un alt OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul, fără consimțământul 
clientului. Operatorul unui OTF publică
periodic date în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (2), defalcate în 
funcție de ordinele executate cu 
angajarea capitalurilor proprii ale 
operatorului și de ordinele dintre 
interesele de vânzare și de cumpărare ale 
unor terți. Societatea de investiții nu poate 
acționa ca internalizator sistematic în 
cadrul unui OTF exploatat de ea însăși. 
Niciun OTF nu poate fi conectat la un alt 
OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite, cu excepția cazului în 
care operatorul unui OTF poate 
demonstra respectarea cerințelor din 
prezenta directivă și din 
Regulamentul (UE) nr. ../...(MiFIR), 
precum și dacă un astfel de sistem 
operațional sprijină cerințele prevăzute la 
articolul 27.

Or. en

Amendamentul 644
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca 
internalizator sistematic în cadrul unui 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF în acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la 
bursă, certificate și alte instrumente 
financiare similare, să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
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OTF exploatat de ea însăși. Niciun OTF 
nu poate fi conectat la un alt OTF într-un 
mod care să permită interacționarea 
ordinelor din cadrul unor OTF-uri diferite.

exploatează OTF-ul, cu excepția cazului în 
care acest lucru este efectuat în cont 
propriu sau cu consimțământul clientului. 
Operatorul unui OTF publică periodic 
date în conformitate cu articolul 27 
alineatul (2), defalcate în funcție de 
ordinele executate cu angajarea 
capitalurilor proprii ale operatorului și de 
ordinele dintre interesele de vânzare și de 
cumpărare ale unor terți. Niciun OTF nu 
poate fi conectat la un alt OTF într-un mod 
care să permită interacționarea ordinelor 
din cadrul unor OTF-uri diferite, cu 
excepția cazului în care operatorul unui 
OTF poate demonstra respectarea 
cerințelor din prezenta directivă și din 
Regulamentul (UE) nr. ../...(MiFIR), 
precum și dacă un astfel de sistem 
operațional sprijină cerințele prevăzute la 
articolul 27.

Or. en

Justificare

Amendamentul asigură un mediu concurențial echitabil între piețele reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri din punctul de vedere al conflictelor de interese, conferind clientului posibilitatea de 
a alege. Operatorul unui OTF ar trebui să poată executa ordine cu angajarea capitalurilor 
proprii în cont propriu. Interzicerea tranzacționării în cont propriu ar putea reduce 
lichiditatea pe piață, care este folosită de investitorii finali în gestionarea riscurilor. Textul 
impune, de asemenea, OTF-urilor să publice, pentru clienți, date privind calitatea executării.

Amendamentul 645
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie 
mecanisme prin care să împiedice 
executarea ordinelor clienților în cadrul 
unui OTF cu angajarea capitalurilor 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să nu acționeze ca 
internalizatori sistematici în cadrul unui 
OTF exploatat de ei înșiși. Niciun OTF nu 
poate fi conectat la un alt OTF într-un mod 
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proprii ale societății de investiții sau ale 
operatorului de piață care exploatează 
OTF-ul. Societatea de investiții nu poate 
acționa ca internalizator sistematic în 
cadrul unui OTF exploatat de ea însăși. 
Niciun OTF nu poate fi conectat la un alt 
OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

care să permită interacționarea ordinelor 
din cadrul unor OTF-uri diferite.

Societățile de investiții și operatorii de 
piață ai unui OTF permit clienților să 
aleagă executarea ordinelor prin 
angajarea capitalului propriu al societății 
de investiții sau al operatorului de piață.

Or. en

Justificare

Pentru ca un OTF să funcționeze, este necesar ca o societate de investiții să își folosească 
propriul capital, întrucât societățile interesate de achiziții nu doresc să devină contrapărți 
unele pentru celelalte, adăugând un risc inacceptabil la proces. Din acest motiv, operatorul 
unui OTF trebuie să își poată folosi propriul capital pentru a facilita tranzacțiile clienților și 
a compensa în mod adecvat riscul suportat în executarea ordinului unui client. Cu toate 
acestea, clientul ar trebui să poată alege dacă dorește sau nu ca ordinele sale să 
interacționeze cu capitalul propriu.

Amendamentul 646
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca 
internalizator sistematic în cadrul unui 
OTF exploatat de ea însăși. Niciun OTF 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul, cu excepția cazului în 
care clientul respectiv a optat în scris 
pentru mecanisme care permit executarea 
ordinelor clientului în respectivul OTF 
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nu poate fi conectat la un alt OTF într-un 
mod care să permită interacționarea 
ordinelor din cadrul unor OTF-uri 
diferite.

prin angajarea capitalurilor proprii ale 
societății de investiții sau ale operatorului 
de piață care exploatează acel OTF în 
scopul facilitării activității clientului. 

Or. en

Amendamentul 647
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca internalizator 
sistematic în cadrul unui OTF exploatat de 
ea însăși. Niciun OTF nu poate fi conectat 
la un alt OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul, cu excepția cazului în 
care se aplică capital propriu pentru a 
permite societății de investiții să execute 
ordinele inițiate de clienți, să răspundă 
cererilor de tranzacționare ale clienților 
sau să obțină, în alt mod, cea mai bună 
executare în numele clientului său; sau să 
execute o operațiune de acoperire pentru 
a reduce riscul legat de tranzacțiile 
clientului sau să reflecte interesele și 
pozițiile care emană din riscurile stocate 
pe seama tranzacțiilor clientului. 
Folosirea capitalului propriu în OTF face 
obiectul unor norme stricte de tratare a 
ordinelor pentru a se preveni conflictele
de interese, iar societatea de investiții își 
informează clienții cu privire la modul în 
care capitalul său propriu poate fi aplicat 
în OTF. Societatea de investiții care 
exploatează un OTF nu poate acționa ca 
internalizator sistematic în cadrul unui 
OTF exploatat de ea însăși. Niciun OTF nu 
poate fi conectat la un alt OTF într-un mod 
care să permită interacționarea ordinelor 
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din cadrul unor OTF-uri diferite.

Or. en

Amendamentul 648
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca internalizator 
sistematic în cadrul unui OTF exploatat de 
ea însăși. Niciun OTF nu poate fi conectat 
la un alt OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul sau ale oricărei 
entități care face parte din același grup de 
întreprinderi și / sau aceeași entitate 
juridică ca societatea de investiții și / sau 
operatorul de piață. Societatea de investiții 
sau operatorul de piață sau orice altă 
entitate care face parte din același grup de 
întreprinderi și/sau aceeași entitate 
juridică ca societatea de investiții și/sau 
operatorul de piață nu poate acționa ca 
internalizator sistematic în cadrul unui 
OTF exploatat de ea însăși, iar un OTF nu 
se poate conecta la un internalizator 
sistematic într-un mod care să permită 
interacțiunea dintre ordinele din OTF și 
ordinele sau cotațiile din IS. Niciun OTF 
nu poate fi conectat la un alt OTF într-un 
mod care să permită interacționarea 
ordinelor din cadrul unor OTF-uri diferite.

Or. en

Amendamentul 649
Alfredo Pallone
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Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
investiții nu poate acționa ca internalizator 
sistematic în cadrul unui OTF exploatat de 
ea însăși. Niciun OTF nu poate fi conectat 
la un alt OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul, cu excepția cazului în 
care obțin acordul clienților lor înainte de 
a executa ordinele acestora și se supun 
obligației prevăzute la articolul 27 
alineatul (1). Societatea de investiții nu 
poate acționa ca internalizator sistematic în 
cadrul unui OTF exploatat de ea însăși. 
Niciun OTF nu poate fi conectat la un alt 
OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

Or. en

Amendamentul 650
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să instituie 
mecanisme prin care să împiedice 
executarea ordinelor clienților în cadrul 
unui OTF cu angajarea capitalurilor proprii 
ale societății de investiții sau ale 
operatorului de piață care exploatează 
OTF-ul. Societatea de investiții nu poate 
acționa ca internalizator sistematic în 
cadrul unui OTF exploatat de ea însăși. 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează OTF-uri care asigură 
execuția organizată și mecanisme de 
tranzacționare cu instrumente de 
capitaluri proprii să instituie mecanisme 
prin care să împiedice executarea ordinelor 
clienților în cadrul unui OTF cu angajarea 
capitalurilor proprii ale societății de 
investiții sau ale operatorului de piață care 
exploatează OTF-ul. Societatea de 
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Niciun OTF nu poate fi conectat la un alt 
OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

investiții nu poate acționa ca internalizator 
sistematic în cadrul unui OTF exploatat de 
ea însăși. Niciun OTF nu poate fi conectat 
la un alt OTF într-un mod care să permită 
interacționarea ordinelor din cadrul unor 
OTF-uri diferite.

Or. en

Amendamentul 651
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societățile de investiții și operatorii 
de piață care exploatează un OTF pot 
stabili în mod discreționar modul de 
executare a unei tranzacții și modul de 
interacțiune a clienților.

Or. en

Amendamentul 652
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societățile de investiții și operatorii 
de piață care exploatează un OTF pot 
stabili în mod discreționar modul de 
executare a unei tranzacții și modul de 
interacțiune a clienților.

Or. en
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Justificare

Amendamentul clarifică natura discreției asigurată OTF-urilor.

Amendamentul 653
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că orice 
restricții de acces impuse de societățile de 
investiții și operatorii de piață care 
exploatează un OTF care asigură 
execuția organizată și mecanisme de 
tranzacționare cu instrumente de 
capitaluri proprii limitează accesul la 
OTF numai la clienții societății de 
investiții sau ai operatorului.

Or. en

Amendamentul 654
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF pentru obligațiuni, 
produse financiare structurate, certificate 
de emisii și instrumente derivate să 
dispună de mecanisme prin care să 
identifice în mod clar și să gestioneze 
posibilele consecințe negative asupra 
funcționării OTF-ului sau asupra 
participanților la acesta ale eventualelor
conflicte de interese între interesele OTF-
ului, ale proprietarilor sau operatorilor 
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acestuia și buna funcționare a OTF-ului.

Or. en

Justificare

Un nivel suficient de protecție a investitorilor este necesar la nivelul întregii UE. Statele 
membre ar trebui să facă schimb de cele mai bune practici.

Amendamentul 655
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În ceea ce privește alineatul (1a), în 
rândul clienților nu se includ entitățile 
enumerate în anexa II secțiunea I 
punctul (1) literele (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 656
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Pentru OTF-urile care asigură 
execuția organizată și mecanisme de 
tranzacționare cu instrumente de 
capitaluri proprii cu o cotă semnificativă 
pe piață, statele membre impun ca regulile 
menționate la articolul 18 alineatul (3) 
care reglementează accesul la un OTF să 
respecte condițiile stabilite la articolul 55 
alineatul (5).

Or. en
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Amendamentul 657
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O cerere de autorizare ca OTF trebuie 
să includă o explicare detaliată a motivelor 
pentru care sistemul nu corespunde unei 
piețe reglementate, unui MTF sau unui 
internalizator sistematic și nu poate 
funcționa ca unul dintre aceste sisteme.

(2) O cerere de autorizare ca OTF trebuie 
să includă o explicare detaliată a motivelor 
pentru care sistemul nu corespunde unei 
piețe reglementate, unui MTF sau unui 
internalizator sistematic și nu poate 
funcționa ca unul dintre aceste sisteme.
Această explicație este transmisă 
AEVMP. În termen de o lună, AEVMP 
emite un aviz care indică dacă explicația 
demonstrează că sistemul nu corespunde 
unei piețe reglementate, unui MTF sau 
unui internalizator sistematic și nu poate 
funcționa ca unul dintre aceste sisteme.

Or. en

Amendamentul 658
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După primirea avizului AEVMP, 
statul membru de origine al OTF acordă 
autorizația de exploatare a unui OTF 
numai dacă explicația dată demonstrează 
că sistemul nu corespunde unei piețe 
reglementate, unui MTF sau unui 
internalizator sistematic și nu poate 
funcționa ca unul dintre aceste sisteme.

Or. en
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Justificare

OTF nu se substituie categoriilor existente stabilite prin MiFID.

Amendamentul 659
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu evaluarea 
OTF efectuată de statul membru de 
origine, potrivit căreia sistemul nu 
corespunde unei piețe reglementate, unui 
MTF sau unui internalizator sistematic și 
nu poate funcționa ca unul dintre aceste
sisteme, respectiva autoritate competentă 
poate transmite chestiunea înapoi la 
AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu competențele conferite 
acesteia prin articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Mediul concurențial echitabil pe piața internă nu poate fi asigurat dacă niciun mecanism nu 
permite evitarea unei interpretări naționale diferite.

Amendamentul 660
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă un instrument financiar este 
disponibil pe o piață reglementată sau 
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într-un MTF, statele membre se asigură 
că OTF-urile sunt autorizate numai să 
execute ordine la scară mare din partea 
contrapărților eligibile ale respectivului 
instrument financiar.

Or. en

Amendamentul 661
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun OTF-urilor care 
permit tranzacționarea algoritmică prin 
intermediul sistemelor lor să dispună de 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
pentru a se conforma cerințelor stabilite la 
articolul 51.

(4) Statele membre impun unui OTF să 
dispună de sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se conforma 
cerințelor stabilite la articolul 51 sau altor 
proceduri și mecanisme relevante pentru 
modelul de tranzacționare al OTF-ului.

Or. en

Justificare

Cerințele pentru MTF și OTF ar trebui să fie identice din punctul de vedere al rezilienței 
sistemelor, mecanismelor de întrerupere temporară a tranzacționării și al tranzacționării 
electronice. Aliniere la modificarea adusă articolului 19 alineatul (4).

Amendamentul 662
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun OTF-urilor care 
permit tranzacționarea algoritmică prin 
intermediul sistemelor lor să dispună de 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
pentru a se conforma cerințelor stabilite 

(4) Statele membre impun OTF-urilor să 
respecte condițiile prevăzute la 
articolele 51 și 51a, precum și să dispună 
de sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
în acest sens.
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la articolul 51.

Or. en

Amendamentul 663
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un OTF să ia măsuri 
adecvate pentru a identifica și a gestiona 
orice conflict de interese apărut în 
legătură cu supravegherea și exploatarea 
OTF-ului lor.

Or. en

Justificare

Societăților de investiții și operatorilor de piață care exploatează un OTF trebuie să li se 
impună să identifice și să gestioneze conflictele de interese pentru a asigura tratarea 
adecvată a tranzacțiilor. Acest lucru va asigura un nivel corespunzător de protecție pentru 
clienți și în cazul în care se folosește capitalul propriu pentru facilitarea activității clientului, 
fapt care se numără, în egală măsură, printre obiectivele interdicției privind capitalul propriu 
integral.

Amendamentul 664
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care un OTF execută un 
volum de tranzacții echivalent cu volumul 
executat de MTF-urile sau piețele 
reglementate concurente, cu aceleași 
instrumente financiare, sau un volum 
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semnificativ de tranzacții executate cu 
respectivul instrument financiar, statele 
membre solicită ca OTF-ul respectiv să 
îndeplinească toate cerințele unui MTF.

Or. en

Justificare

Mediul concurențial echitabil în locurile de tranzacționare trebuie menținut. Același profil, 
aceleași reguli.

Amendamentul 665
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili când se consideră că un 
OTF deține o cotă de piață semnificativă, 
astfel cum se menționează la 
alineatul (1c).

Or. en

Amendamentul 666
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AEVMP efectuează evaluări inter 
pares pentru a identifica cele mai bune 
practici privind supravegherea 
permanentă în statele membre și 
informează Comisia, până la [...]* cel 
târziu, cu privire la măsurile care ar putea 
asigura o supraveghere mai solidă în 
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rândul statelor membre.
__________________
*JO: A se introduce data: doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Un nivel corespunzător de protecție a investitorilor este necesar la nivelul întregii UE.  
Statele membre ar trebui să facă schimb de cele mai bune practici.

Amendamentul 667
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții să adopte toate măsurile 
corespunzătoare   pentru a detecta 

conflictele de interese care apar între ele, 
inclusiv între directorii, salariații sau 
agenții lor afiliați, sau orice persoană direct 
sau indirect legată de ele printr-o relație de 
control și clienții lor sau între doi clienți cu 
ocazia prestării oricărui serviciu de 
investiții și a oricărui serviciu auxiliar sau 
a unei combinații a acestor servicii.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții să adopte toate măsurile 
corespunzătoare pentru a detecta toate 
conflictele de interese care apar între ele, 
inclusiv între directorii, salariații sau 
agenții lor afiliați, sau orice persoană direct 
sau indirect legată de ele printr-o relație de 
control și clienții lor, între doi clienți cu 
ocazia prestării oricărui serviciu de 
investiții și a oricărui serviciu auxiliar sau 
conflictele de interese cauzate de 
stimulentele financiare ori conflictele 
care apar în cadrul societăților de 
investiții care vând produse proprii sau o
combinație a acestora.

Or. en

Amendamentul 668
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții să adopte toate măsurile 
corespunzătoare pentru a detecta 
conflictele de interese care apar între ele, 
inclusiv între directorii, salariații sau 
agenții lor afiliați, sau orice persoană direct 
sau indirect legată de ele printr-o relație de 
control și clienții lor sau între doi clienți cu 
ocazia prestării oricărui serviciu de 
investiții și a oricărui serviciu auxiliar sau a 
unei combinații a acestor servicii.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții să adopte toate măsurile necesare
pentru a detecta conflictele de interese care 
apar între ele, inclusiv între directorii, 
salariații sau agenții lor afiliați, sau orice 
persoană direct sau indirect legată de ele 
printr-o relație de control și clienții lor sau 
între doi clienți cu ocazia prestării oricărui 
serviciu de investiții și a oricărui serviciu 
auxiliar sau a unei combinații a acestor 
servicii.

Or. en

Amendamentul 669
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate 
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a 
gestiona conflictele de interese nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că riscul de a afecta interesele 
clienților va fi evitat,  societatea de 
investiții își informează în mod clar  
clienții, înainte de a acționa în numele lor, 
în legătură cu natura generală și /sau 
sursele acestor conflicte de interese.

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate 
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a 
gestiona și a evita conflictele de interese nu 
sunt suficiente pentru a garanta, cu o 
certitudine rezonabilă, că riscul de a afecta 
interesele clienților va fi evitat,  societatea 
de investiții își informează în mod clar  
clienții, înainte de a acționa în numele lor, 
în legătură cu natura generală și /sau 
sursele acestor conflicte de interese.

Or. en

Justificare

Conflictele de interese dintre furnizorii de servicii și investitori trebuie evitate.
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Amendamentul 670
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative 
adoptate de o societate de investiții în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3) 
pentru a gestiona conflictele de interese 
nu sunt suficiente pentru a garanta, cu o 
certitudine rezonabilă, că riscul de a 
afecta interesele clienților va fi evitat,  
societatea de investiții își informează în 
mod clar  clienții, înainte de a acționa în 
numele lor, în legătură cu natura 
generală și /sau sursele acestor conflicte 
de interese.

(2) Dispozițiile adoptate de societățile de 
investiții pentru evaluarea, plata, 
recompensarea sau promovarea 
persoanelor menționate la alineatul (1) nu 
ar trebui să le stimuleze să acționeze în 
niciun moment într-un mod care nu ar 
corespunde intereselor clienților lor. În 
special, aceste dispoziții nu ar trebui să 
stimuleze nicio persoană, inclusiv pe ele 
însele, directorii, salariații sau agenții lor 
afiliați, și nicio persoană direct sau 
indirect legată de acestea printr-o relație 
de control să recomande clienților săi un 
anumit instrument financiar sau o 
anumită categorie de instrumente 
financiare.

Or. en

Amendamentul 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că orice 
venit încasat direct de un fond ar trebui 
returnat, mai puțin costurile directe, 
titularilor fondurilor. Dacă sunt stabilite 
de societățile asociate grupului de 
gestionare a fondului, aceste costuri 
directe trebuie să fie proporționale cu 
costurile externe echivalente și aprobate 
de directori independenți.

Or. en
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Justificare

Costurile directe ar trebui returnate titularului fondului în chestiune pentru a reduce 
posibilele conflicte de interese.

Amendamentul 672
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate 
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a 
gestiona conflictele de interese nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că riscul de a afecta interesele 
clienților va fi evitat, societatea de 
investiții își informează în mod clar 
clienții, înainte de a acționa în numele lor, 
în legătură cu natura generală și /sau 
sursele acestor conflicte de interese.

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate 
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a 
gestiona conflictele de interese nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că riscul de a afecta interesele 
clienților va fi evitat, societatea de 
investiții nu acționează în numele lor.

Or. en

Amendamentul 673
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a 
gestiona conflictele de interese nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că riscul de a afecta interesele 
clienților va fi evitat, societatea de 

(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice sau administrative adoptate 
de o societate de investiții în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3) pentru a evita
conflictele de interese nu sunt suficiente 
pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că riscul de a afecta interesele 
clienților va fi evitat, societatea de 
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investiții își informează în mod clar 
clienții, înainte de a acționa în numele lor, 
în legătură cu natura generală și/sau sursele 
acestor conflicte de interese.

investiții își informează în mod clar 
clienții, înainte de a acționa în numele lor, 
în legătură cu natura generală și/sau sursele 
acestor conflicte de interese.

Or. en

Amendamentul 674
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 94, măsuri  în vederea:

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare în 
vederea:

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică și un domeniu cu privire la care AEVMP a emis deja 
orientări, prin urmare, este mai adecvat ca aceste competențe să fie conferite AEVMP.

Amendamentul 675
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții.

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții.
Domeniile acoperite ar trebui să includă, 
cel puțin, utilizarea obiectivelor de 
vânzare pentru produsele de investiții, 
remunerarea, recompensarea sau plățile 
în natură efectuate către salariații sau 
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agenții săi implicați în consultanță sau în 
vânzarea de instrumente financiare către 
clienți de retail și evaluări ale 
performanțelor salariaților sau agenților 
care stimulează salariații sau agenții în 
cauză să nu acționeze în interesul fiecărui 
client de retail individual.

Or. en

Amendamentul 676
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții.

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții. Acestea 
includ utilizarea disproporționată a 
obiectivelor de vânzare pentru produsele 
de investiții, care poate afecta calitatea și 
obiectivitatea furnizării de servicii de 
investiții.

Or. en

Justificare

Salariații care doresc să acționeze în conformitate cu normele juridice și cu profesionalism și 
competență ajung uneori în situații în care solicitarea unei consultanțe pertinente intră în 
conflict cu obiectivele de vânzare. Obiectivele de vânzare nu prezintă o problemă ca atare, 
însă ar trebui să fie adecvate și proporționale și să nu contravină în niciun caz furnizării de 
servicii de consultanță de calitate.

Amendamentul 677
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții.

(b) definirii criteriilor pertinente pentru a 
stabili tipurile de conflicte de interese a 
căror existență poate aduce atingere 
intereselor clienților sau ale clienților 
potențiali ai societății de investiții, inclusiv 
conflictele de interese cauzate de 
stimulente sau conflictele care apar în 
cadrul societăților de investiții care își 
vând propriile produse.

Or. en

Amendamentul 678
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_______________________
*JO: a se introduce data …

Or. en

Justificare

Acesta este un aspect tehnic și un domeniu în care AEVMP a emis deja orientări; prin 
urmare, este mai potrivit să se confere  AEVMP această competență.
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Amendamentul 679
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, în cazul în 
care furnizează clienților servicii de 
investiții sau, după caz, servicii auxiliare, 
societățile de investiții să acționeze într-un 
mod onest, echitabil și profesionist, care să 
corespundă cel mai bine intereselor 
clienților respectivi și să respecte, în 
special, principiile enunțate la a prezentul 
articol și la articolul 25.

(1) Statele membre impun ca, în cazul în 
care furnizează clienților servicii de 
investiții sau, după caz, servicii auxiliare, 
societățile de investiții să acționeze într-un 
mod onest, echitabil și profesionist, care să 
corespundă cel mai bine intereselor 
clienților respectivi și să respecte, în 
special, dispozițiile Regulamentului (UE) 
…/… privind produsele de investiții de 
retail și ale Directivei 2002/92/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 decembrie 2002 privind 
intermedierea de asigurări, precum și
principiile enunțate la a prezentul articol și 
la articolul 25.

Or. fr

Amendamentul 680
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care societățile de investiții 
concep noi produse de investiții sau 
depozite structurate cu scopul de a oferi 
consultanță unor clienți profesioniști sau 
de retail, produsele respective sunt 
concepute pentru a îndeplini necesitățile 
unei piețe-țintă, identificate în cadrul 
categoriei relevante de clienți 
(profesioniști sau de retail), și că 
societatea de investiții adoptă măsuri 
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rezonabile pentru a garanta faptul că 
produsul de investiții este comercializat și 
distribuit clienților din cadrul pieței-țintă.

Or. en

Amendamentul 681
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care societățile de investiții 
concep produse de investiții sau depozite 
structurate cu scopul de a le vinde unor 
clienți profesioniști sau de retail, 
produsele respective sunt concepute 
pentru a îndeplini necesitățile unei piețe-
țintă identificate în cadrul categoriei 
relevante de clienți, și că societatea de 
investiții adoptă măsuri rezonabile pentru 
a garanta faptul că (i) dacă o societate de 
investiții sau entitățile afiliate acesteia 
realizează acțiuni de comercializare direct 
către investitorii de retail, produsul de 
investiții este comercializat și distribuit 
clienților din cadrul grupului-țintă și/sau 
(ii) materialele adecvate pieței-țintă sunt 
pregătite și puse la dispoziție de către 
societatea de investiții pentru orice terț
care distribuie produsul de investiții sau 
depozitul structurat către clienți de retail.

Or. en

Justificare

Formularea trebuie extinsă pentru a lua în considerare faptul că producătorii își distribuie 
produsul folosind o serie de canale diferite, asupra cărora aceștia nu pot exercita 
întotdeauna un control juridic sau contractual. De exemplu, consilierii sunt numiți și pot fi, 
adesea, plătiți de clientul final, neaparținând aceluiași grup de societăți din care face parte
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producătorul produsului. Societatea de investiții care creează produsul nu poate, așadar, la 
nivel contractual, să respecte procesul de vânzare al unei entități terțe.

Amendamentul 682
Leonardo Domenici

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții evaluează 
consistența generală a instrumentelor 
financiare distribuite, în special atunci 
când sunt concepute direct, acordând 
atenția cuvenită caracteristicilor acestora 
în raport cu caracteristicile și nevoile 
potențialului grup-țintă de clienți căruia i 
se adresează aceste instrumente. Statele 
membre impun societăților de investiții să 
ia măsuri rezonabile pentru a asigura că 
politica de vânzare și de distribuție 
respectă normele de evaluare a 
caracterului adecvat și corespunzător.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează să clarifice ce li se cere societăților de investiții să facă pentru a 
se asigura că toate instrumentele financiare distribuite, în special atunci când sunt concepute 
direct, sunt evaluate în prealabil pentru a se asigura compatibilitatea caracteristicilor lor cu 
nevoile potențialului grup-țină de clienți. Societățile de investiții trebuie să ia măsuri 
rezonabile pentru a asigura că politica de vânzare și de distribuție respectă normele de 
evaluare a caracterului adecvat și corespunzător.

Amendamentul 683
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care societățile de investiții 
concep produse de investiții sau depozite 
structurate destinate vânzării către clienții 
de retail, respectivele produse sunt 
concepute pentru a satisface nevoile unei 
piețe-țintă, identificate în cadrul 
categoriei relevante de clienți, precum și 
că societatea de investiții ia măsuri 
rezonabile pentru a se asigura că 
produsul de investiții este comercializat și 
distribuit clienților din grupul-țintă, cu 
excepția cazului în care produsul este 
conceput în conformitate cu o solicitare 
specifică a unui client.

Or. en

Justificare

Oferirea de informații clientului este un element esențial: transparența informării trebuie 
asigurată la nivelul și la momentul oportun, iar interdicțiile determină imposibilitatea 
clienților, în special a celor de retail, de a beneficia de consultanță.

Amendamentul 684
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În special, statele membre ar trebui 
să se asigure că societățile de investiții 
evaluează consistența generală a 
instrumentelor financiare distribuite (mai 
ales atunci când sunt concepute direct), 
acordând atenția cuvenită caracteristicilor 
acestora în raport cu caracteristicile și 
nevoile potențialului grup-țintă de clienți 
căruia i se adresează aceste instrumente. 
Această evaluare va ține seama de 
protecția deplină a clientului, oferită de 
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un emitent care este membru al unui 
sistem instituțional de protecție, astfel 
cum se definește la articolul 80 
alineatul (8) din Directiva 2006/48/CE. În 
plus, statele membre obligă societățile de 
investiții să ia măsuri rezonabile pentru a 
se asigura că politica de vânzare și 
distribuție este în concordanță cu normele 
privind evaluarea caracterului adecvat și 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 685
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții evaluează 
consistența generală a instrumentelor 
financiare distribuite, în special atunci 
când sunt concepute direct, acordând 
atenția cuvenită caracteristicilor acestora 
în raport cu caracteristicile și nevoile 
potențialului grup-țintă de clienți căruia i 
se adresează aceste instrumente. Această 
evaluare ține seama de protecția deplină a 
clientului, oferită de un emitent care este 
membru al unui sistem instituțional de 
protecție, astfel cum se definește la 
articolul 80 alineatul (8) din 
Directiva 2006/48/CE. În plus, statele 
membre obligă societățile de investiții să 
ia măsuri rezonabile pentru a se asigura 
că politica de vânzare și distribuție este în 
concordanță cu normele privind 
evaluarea caracterului adecvat și 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate informațiile, inclusiv publicitare, 
adresate de societatea de investiții clienților 
sau clienților potențiali trebuie să fie 
corecte, clare și neînșelătoare. Informațiile 
publicitare trebuie să fie clar identificabile 
ca atare.

(2) Toate informațiile, inclusiv publicitare, 
adresate de societatea de investiții clienților 
sau clienților potențiali  trebuie să fie 
corecte, clare și neînșelătoare. Informațiile 
publicitare trebuie să fie clar identificabile 
ca atare.

Toate informațiile publicitare indică, în 
mod clar și evident, în formatul indicat în 
anexa IIa:
(a) costul total al furnizorului, în cazul 
promovării unui serviciu de investiții sau 
a unui instrument financiar de către o 
societate de investiții;
(b) costul total al investiției, în cazul 
promovării unui serviciu de investiții sau 
a unui instrument financiar prin 
intermediul unui canal de vânzări prin 
care se aplică taxe sau rabaturi 
suplimentare;

Or. en

Justificare

Gradul ridicat de transparență în ceea ce privește atât costul total al furnizorului, cât și
costul total al investiției, va asigura faptul că investitorii dețin informațiile necesare pentru a 
lua decizii investiționale în cunoștință de cauză.

Amendamentul 687
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de investiții poate furniza 
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fie numai consultanță independentă, fie 
numai consultanță neindependentă în 
materie de investiții.

Or. en

Justificare

O societate de investiții care poate oferi atât servicii de consultanță independente, cât și 
servicii de consultanță neindependente, poate crea multă confuzie în rândul clienților.

Amendamentul 688
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții transmit în 
permanență autorităților competente 
naționale informații privind:
– gama de produse;
– o descriere a piețelor lor țintă;
– o descriere a structurii clientelei lor;
– obiectivele interne de vânzare;
– vânzările reale;
– codul de conduită privind stimulentele 
interne.
Dacă întregul lot de produse vândute de o 
societate de investiții sau țintele sale 
interne de vânzări nu corespund structurii 
clientelei sale, țintele de vânzări trebuie 
revizuite, iar autoritatea de supraveghere 
are posibilitatea de a suspenda vânzările
de anumite produse.

Or. en
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Amendamentul 689
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clienților sau clienților potențiali le sunt 
furnizate informații adecvate privind:

Clienților sau clienților potențiali le sunt 
furnizate, într-o formă inteligibilă, la 
momentul cel mai oportun, ținând seama 
de specificitățile clientului, informații 
adecvate privind:

Or. en

Amendamentul 690
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica în prealabil dacă serviciul este 
furnizat în mod corelat cu acceptarea sau 
primirea de stimulente din partea unor 
terți și dacă recomandările astfel făcute se 
bazează pe o analiză largă sau pe o analiză 
mai restrânsă a pieței și se va preciza dacă 
societatea de investiții va furniza clientului 
o analiză periodică a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare recomandate 
acestuia și va informa clientul cu privire 
la costul total al serviciului de consultanță 
în investiții reprezentat de o singură sumă 
ce include atât taxele plătite direct de 
client consultantului în investiții, cât și 
orice stimulente plătite de o parte terță. 
Aceste informații vor fi furnizate 
clientului înaintea acordării consultanței 
în investiții. 
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Informațiile privind serviciile și costurile 
de consultanță sunt furnizate într-un 
document privind serviciile principale, 
care nu depășește [două pagini] și în care 
sunt prezentate principalele servicii care 
vor fi furnizate clientului, detalii privind 
calificarea consultantului, astfel cum se 
prevede la [articolul 24 alineatul (8a)], 
precum și costul total al serviciului de 
consultanță care îi va fi furnizat 
clientului.
AEVMP elaborează standarde tehnice 
obligatorii de stabilire a conținutului 
obligatoriu al documentului privind 
serviciile principale.
În cazul în care costul taxelor și al 
stimulentelor nu poate fi determinat 
anterior furnizării serviciului de 
consultanță, formula de calcul va fi 
prezentată într-un mod inteligibil, precis 
și cuprinzător în documentul privind 
serviciile principale, iar costul total 
cumulat al consultanței va fi transmis
clientului cât de curând posibil. În cazul 
în care consultanța în investiții este 
furnizată periodic, informațiile privind 
costul acestui serviciu de consultanță, 
inclusiv stimulentele, vor fi furnizate în 
mod periodic, cel puțin o dată pe an. 
Totalitatea stimulentelor plătite sau 
primite în perioada precedentă sunt 
prezentate în raportul periodic.

Or. en

Amendamentul 691
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; – societatea de investiții și serviciile sale; 
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în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica în prealabil pe ce bază
serviciul este furnizat, inclusiv dacă 
recomandările astfel făcute se bazează pe o 
analiză largă sau pe o analiză mai restrânsă 
a pieței și se va preciza dacă societatea de 
investiții va furniza sau nu clientului o 
analiză periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare recomandate 
acestuia și va informa clientul cu privire 
la costul total al serviciului de consultanță 
în investiții reprezentat de o singură sumă 
ce include atât taxele plătite direct de 
client consultantului în investiții, cât și 
orice stimulente plătite de o parte terță. 
Aceste informații vor fi furnizate 
clientului înaintea acordării consultanței 
în investiții.

Or. en

Justificare

Amendamentul elimină termenul „independent”, din cauza diferitelor interpretări ce există în 
diferite state membre. Ar trebui să fie obligatoriu și pentru consultanții „neindependenți” să 
comunice faptul că serviciul de consultanță în investiții nu este furnizat în mod independent. 
Amendamentul vizează să asigure că orice client este informat cu privire la faptul dacă
serviciul de consultanță se bazează pe o analiză a instrumentelor de pe întreaga piață sau pe 
o gamă mai redusă de produse.

Amendamentul 692
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale;
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și 

– societatea de investiții și serviciile sale și 
locul în care ar putea fi disponibile mai 
multe informații detaliate, precum și 
modul de a le obține;
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se va preciza dacă societatea de investiții 
va furniza clientului o analiză în timp real 
a caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia, 

Or. en

Amendamentul 693
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții sau administrare de portofolii, 
prin informațiile respective se va specifica
în prealabil dacă serviciul de consultanță 
sau de administrare a portofoliilor este 
furnizat în mod corelat cu acceptarea sau 
primirea de stimulente din partea unor 
terți și dacă recomandările astfel făcute se 
bazează pe o analiză largă sau pe o analiză 
mai restrânsă a pieței și se va preciza dacă 
societatea de investiții va furniza clientului 
o analiză periodică a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 694
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
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va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

va specifica dacă recomandările astfel 
făcute se bazează pe o analiză largă sau pe 
o analiză mai restrânsă a pieței și se va 
preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză periodică în 
timp real a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 695
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod corelat cu acceptarea sau primirea 
de stimulente din partea unor terți și dacă 
recomandările astfel făcute se bazează pe o 
analiză largă sau pe o analiză mai restrânsă 
a pieței și se va preciza dacă societatea de 
investiții va furniza clientului o analiză
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 696
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; – societatea de investiții și serviciile sale; 
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în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia, 

în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica în prealabil dacă serviciul este 
furnizat în mod corelat cu acceptarea sau 
primirea de stimulente din partea unor 
terți și dacă recomandările astfel făcute se 
bazează pe o analiză largă sau pe o analiză 
mai restrânsă a pieței și se va preciza dacă 
societatea de investiții va furniza clientului 
o analiză periodică a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 697
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica în prealabil dacă serviciul este 
furnizat în mod independent și dacă 
recomandările astfel făcute se bazează pe o 
analiză largă sau pe o analiză mai restrânsă 
a pieței și se va preciza dacă societatea de 
investiții va furniza clientului o analiză
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 698
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și 
se va preciza dacă societatea de investiții 
va furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale; 
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica faptul că serviciul este 
furnizat în mod independent și că
recomandările astfel făcute se bazează pe o 
analiză rezonabilă a pieței, care urmărește 
interesele clientului și se va preciza 
periodicitatea cu care societatea de 
investiții va furniza clientului o analiză în 
timp real a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,

Or. en

Amendamentul 699
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– faptul dacă consultanța în investiții 
vizează întregul portofoliu al clientului 
sau dacă vizează numai anumite produse;

Or. en

Amendamentul 700
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tipologia produselor pe care le propune 
și dacă sunt gestionate de o entitate din 
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același grup, caz în care va identifica 
respectivele produse;

Or. en

Amendamentul 701
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 - liniuța 1b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– faptul dacă serviciul de consultanță este 
prestat cu privire la o singură tranzacție 
sau în mod continuu;

Or. en

Amendamentul 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie 
să includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
aceste instrumente sau anumitor strategii 
de investiții,

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie 
să includă o defalcare completă a tuturor 
participațiilor subiacente deținute atât 
direct, cât și indirect, un angajament de a 
furniza o defalcare completă pe procente, 
cel puțin trimestrial, cu un termen maxim 
de raportare de 60 de zile și orientări și 
avertizări adecvate privind riscurile 
inerente investiției în aceste instrumente 
sau anumitor strategii de investiții,

Or. en
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Justificare

Gradul ridicat de transparență în ceea ce privește atât costul total al furnizorului, cât și 
costul total al investiției, va asigura faptul că investitorii dețin informațiile necesare pentru a 
lua decizii investiționale în cunoștință de cauză.

Amendamentul 703
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie 
să includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
aceste instrumente sau anumitor strategii 
de investiții,

– piața-țintă vizată, instrumentele 
financiare, structura acestora și strategiile 
de investiții propuse; aceste informații 
trebuie să includă orientări și avertizări 
adecvate privind riscurile inerente 
investiției în aceste instrumente financiare 
sau anumitor strategii de investiții,

Or. en

Amendamentul 704
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie 
să includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
aceste instrumente sau anumitor strategii 
de investiții,

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie 
să includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
aceste instrumente sau anumitor strategii 
de investiții, indiferent dacă serviciul sau 
produsul face sau nu obiectul unor plăți 
pecuniare sau nepecuniare ale unor terți,

Or. en
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Amendamentul 705
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– locurile de executare, – locurile de executare; dacă ordinele unui 
client sunt direcționate către un loc de 
executare, informațiile trebuie să indice 
relația dintre societatea de investiții și 
locul de executare în cauză, incluzând, 
dar fără a se limita la acestea, 
mecanismele de direcționare, posibilitatea 
obținerii unor rabaturi ale 
producătorului, participațiile și drepturile
de proprietate,

Or. en

Justificare

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Amendamentul 706
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– locurile de executare, – locurile principale de executare, și

Or. en
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Amendamentul 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, inclusiv 
o defalcare integrală a comisioanelor de 
gestionare, a tuturor costurilor sau 
cheltuielilor subiacente și:
(a) costul total al furnizorului, în cazul
promovării unui serviciu de investiții sau 
a unui instrument financiar de către o 
societate de investiții către un client sau 
potențial client;
(b) costul total al investiției, în cazul 
promovării unui serviciu de investiții sau 
a unui instrument financiar către un 
client sau potențial client prin intermediul 
unui canal de vânzări.

Or. en

Justificare

Gradul ridicat de transparență atât în ceea ce privește costul total al furnizorului, cât și 
costul total al investiției, va asigura informarea adecvată a investitorului pentru ca acesta să 
poată lua decizii investiționale în cunoștință de cauză.

Amendamentul 708
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente legate 
atât de serviciile de investiții, cât și de 
instrumentele financiare recomandate 
clienților.
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Or. en

Justificare

Costurile și cheltuielile aferente atât serviciilor, cât și produselor.

Amendamentul 709
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, inclusiv 
costurile pentru consultanță și modul în 
care clientul poate efectua plata pentru 
aceasta.

Or. en

Justificare

Amendamentul va asigura informarea clară a clienților cu privire la costul aferent serviciului 
de consultanță. Acest lucru le va permite consumatorilor să evalueze valoarea serviciilor 
primite și va îmbunătăți concurența, permițându-le acestora să compare costurile 
societăților.

Amendamentul 710
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, într-un 
mod detaliat, separat pentru fiecare 
tranzacție sau serviciu, indicând 
procentul și suma totală care include 
costul pentru serviciul de consultanță și 
modul în care aceste costuri vor fi 
acoperite.
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Or. en

Amendamentul 711
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, care 
trebuie să includă costul serviciului de 
consultanță și metoda de plată.

Or. en

Amendamentul 712
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, care 
trebuie să includă costul serviciului de 
consultanță și modul în care clientul 
poate efectua plata pentru aceasta.

Or. en

Amendamentul 713
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– costurile și cheltuielile aferente. – costurile și cheltuielile aferente, dacă 
este cazul.

Or. en
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Amendamentul 714
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf trebuie furnizate într-o 
formă comprehensibilă și astfel încât 
clienții sau clienții potențiali să poată 
înțelege natura serviciului de investiții sau 
a tipului specific de instrument financiar 
propus, precum și riscurile aferente 
acestora și, prin urmare, să poată lua 
decizii în materie de investiții în cunoștință 
de cauză. Aceste informații pot fi furnizate 
sub o formă standardizată.

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf trebuie furnizate într-o 
formă comprehensibilă și astfel încât 
clienții sau clienții potențiali să poată 
înțelege natura serviciului de investiții sau 
a tipului specific de instrument financiar 
propus, precum și riscurile aferente 
acestora și, prin urmare, să poată lua 
decizii în materie de investiții în cunoștință 
de cauză. Statele membre pot dispune ca 
aceste informații să fie furnizate sub o 
formă standardizată. 

Or. en

Justificare

Este mai ușor pentru clienți să compare serviciile și costurile asociate disponibile dacă 
statele membre dispun ca informațiile să fie prezentate într-o formă standardizată.

Amendamentul 715
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf trebuie furnizate într-o 
formă comprehensibilă și astfel încât 
clienții sau clienții potențiali să poată 
înțelege natura serviciului de investiții sau 
a tipului specific de instrument financiar 
propus, precum și riscurile aferente 
acestora și, prin urmare, să poată lua 
decizii în materie de investiții în cunoștință 

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf trebuie furnizate într-o 
formă comprehensibilă și astfel încât 
clienții sau clienții potențiali să poată 
înțelege natura serviciului de investiții sau 
a tipului specific de instrument financiar 
propus, precum și riscurile aferente 
acestora și, prin urmare, să poată lua 
decizii în materie de investiții în cunoștință 
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de cauză. Aceste informații pot fi furnizate 
sub o formă standardizată.

de cauză. Statele membre pot dispune ca 
aceste informații să fie furnizate sub o 
formă standardizată.

Or. en

Amendamentul 716
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile privind costurile și 
cheltuielile includ toate deprecierile 
investiției, care nu sunt cauzate de 
materializarea unui risc subiacent.

Or. en

Amendamentul 717
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile trebuie să fie prezentate în 
mod periodic, dar cel puțin o dată pe an, 
și să specifice sume exacte.

Or. en

Amendamentul 718
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice onorariu, comision, beneficiu 
pecuniar sau nepecuniar plătit sau 
acordat unui terț sau de către un terți în 
legătură cu furnizarea unui serviciu de 
investiții sau a unui serviciu auxiliar 
pentru client ar trebui afișat în mod vizibil 
în incinta societății de investiții și 
comunicat clar clientului înaintea 
furnizării serviciului în cauză, fiind inclus 
în orice material publicitar; de asemenea,
acesta ar trebui conceput pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciului în cauză 
destinat clientului, fără a afecta obligația 
societății de a acționa în interesul 
clientului. Informațiile furnizate ar trebui 
să includă existența, natura și cuantumul 
onorariului, comisionului sau ale altor 
beneficii.
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili condițiile în care societățile de 
investiții îndeplinesc cerințele de la 
prezentul alineat.
AEVMP înaintează Comisiei aceste
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [...]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la al doilea paragraf,
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_________________
* JO: a se introduce data …

Or. en

Amendamentul 719
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții 
este furnizat în mod independent, 
societatea de investiții:

eliminat

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții,
(ii) 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.

Or. en

Amendamentul 720
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții 
este furnizat în mod independent, 
societatea de investiții:

eliminat

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
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punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții,
(ii) 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.

Or. en

Amendamentul 721
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
oferă servicii de consultanță de investiții, 
aceasta:

Or. en

Amendamentul 722
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 

(5) În cazul în care o societate de investiții 
oferă servicii de consultanță de investiții, 
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furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

aceasta:

Or. en

Amendamentul 723
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) Orice societate de investiții își 
informează clientul cu privire la faptul 
dacă serviciul de consultanță de investiții 
este furnizat în mod independent sau în 
mod restricționat și, în cazul consultanței 
oferite în mod independent, societatea de 
investiții:

Or. en

Justificare

Regatul Unit a introdus standarde mai ridicate de protecție a consumatorilor prin programul 
„Retail Distribution Review”. În interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția 
tuturor consumatorilor din UE, dar și un mediu concurențial echitabil între consultanții 
financiari, este necesar să se aplice aceste standarde înalte în întreaga MiFID.

Amendamentul 724
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat contra unui onorariu, societatea 
de investiții:
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Or. en

Amendamentul 725
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la 
furnizarea serviciului de consultanță de 
investiții, societatea de investiții îi 
comunică clientului și faptul dacă 
instrumentele financiare recomandate se 
vor limita la instrumentele financiare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu societatea de investiții.
În cazul în care o societate de investiții își 
informează clientul cu privire la faptul că 
serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

Or. en

Amendamentul 726
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții sau 
de administrare a portofoliului este 
furnizat contra cost, societatea de investiții
îi comunică clientului și faptul dacă 
instrumentele financiare recomandate se 
vor limita la instrumentele financiare 
emise sau furnizate de entități care au 
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legături strânse cu societatea de investiții.

Or. en

Amendamentul 727
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții,

eliminat

Or. en

Amendamentul 728
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 729
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
oferă servicii de consultanță de investiții, 
aceasta:

Or. en

Amendamentul 730
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții,

(i) informează clientul dacă și în ce 
măsură a acceptat sau a primit onorarii, 
comisioane sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare plătite sau acordate de terți sau 
de persoane care acționează în numele 
unor terți în raport cu furnizarea 
serviciului respectiv clientului. Onorariile, 
comisioanele sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare plătite sau acordate de terți sau 
de persoane care acționează în numele 
unor terți în raport cu furnizarea 
serviciului respectiv clienților vor fi 
deduse integral din onorariile, 
comisioanele sau orice alte beneficii 
pecuniare plătite de client în legătură cu
serviciul de consultanță de investiții,

Or. en
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Amendamentul 731
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau furnizate 
de entități care au legături strânse cu 
societatea de investiții,

(i) își diversifică oferta cu privire la tipul 
de instrumente financiare sau la strategia
de investiții. Oferta nu trebuie să se 
limiteze la acele instrumente financiare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu societatea de investiții,

Or. en

Amendamentul 732
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

(i) face o analiză a unei game 
cuprinzătoare de instrumente financiare 
disponibile pe întreaga piață vizată. 
Instrumentele financiare avute în vedere 
trebuie să fie diversificate atât din punctul 
de vedere al tipului, cât și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții. Societățile care nu pot oferi o 
analiză suficient de amplă a 
instrumentelor financiare de pe piață 
trebuie să indice în mod clar clientului 
faptul că serviciul lor de consultanță nu 
este independent.
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Or. en

Justificare

Regatul Unit a introdus standarde mai ridicate de protecție a consumatorilor prin programul 
„Retail Distribution Review”. În interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția 
tuturor consumatorilor  din UE, dar și un mediu concurențial echitabil între consultanții 
financiari, este necesar să se aplice aceste standarde înalte în întreaga MiFID.

Amendamentul 733
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient de 
mare de instrumente financiare disponibile 
pe piață. Instrumentele financiare trebuie 
să fie diversificate din punctul de vedere al 
tipului și al emitenților sau al furnizorilor 
de produse și nu trebuie să se limiteze la 
acele instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături strânse 
cu societatea de investiții,

(i) face o analiză a unui număr suficient de 
mare de instrumente financiare disponibile 
pe piață. Instrumentele financiare avute în 
vedere trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

Or. en

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 734
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient (i) efectuează o analiză cuprinzătoare și 
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de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

corectă a pieței vizate și oferă consultanță
în mod imparțial și nelimitat.
Instrumentele financiare trebuie să fie 
diversificate din punctul de vedere al 
tipului și al emitenților sau al furnizorilor 
de produse și nu trebuie să se limiteze la 
acele instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături strânse 
cu societatea de investiții.

Or. en

Justificare

Urmare a propunerii BEUC.

Amendamentul 735
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții;

(i) face o analiză cuprinzătoare a pieței 
vizate și oferă clientului consultanță în 
mod imparțial și nelimitat. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții;

Or. de

Amendamentul 736
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

(i) efectuează o analiză cuprinzătoare și 
corectă a pieței vizate și oferă consultanță 
în mod imparțial și nelimitat.
Instrumentele financiare trebuie să fie 
diversificate din punctul de vedere al 
tipului și al emitenților sau al furnizorilor 
de produse și nu trebuie să se limiteze la 
acele instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături strânse 
cu societatea de investiții,

Or. en

Amendamentul 737
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

(i) efectuează o analiză cuprinzătoare și 
corectă a pieței vizate și oferă consultanță 
în mod imparțial și nelimitat.
Instrumentele financiare trebuie să fie 
diversificate din punctul de vedere al 
tipului și al emitenților sau al furnizorilor 
de produse și nu trebuie să se limiteze la 
acele instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături strânse 
cu societatea de investiții,

Or. en

Justificare

Criteriile Comisiei pentru serviciile de consultanță independentă în materie de investiții nu 
sunt suficient de stricte pentru a garanta faptul că consultanții independenți analizează 
întreaga piață și oferă consultanță imparțială.

Amendamentul 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient de 
mare de instrumente financiare disponibile 
pe piață. Instrumentele financiare trebuie 
să fie diversificate din punctul de vedere al 
tipului și al emitenților sau al furnizorilor 
de produse și nu trebuie să se limiteze la 
acele instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături strânse 
cu societatea de investiții,

(i) face o analiză a unui număr suficient de 
mare de instrumente financiare disponibile 
pe piață și oferă servicii de consultanță în 
mod imparțial și nelimitat. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al emitenților 
sau al furnizorilor de produse și nu trebuie 
să se limiteze la acele instrumente 
financiare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu societatea de 
investiții,

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure faptul că consultanții de investiții independenți oferă servicii de 
consultanță imparțială.

Amendamentul 739
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Este împotriva introducerii unei interdicții privind orice tip de stimulente atunci când sunt
oferite servicii de consultanță în investiții în mod independent.

Amendamentul 740
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

eliminat

Or. en

Justificare

Restricțiile privind onorariile ar trebui tratate separat. Regatul Unit a introdus standarde mai 
ridicate de protecție a consumatorilor, prin programul „Retail Distribution Review”. În 
interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția tuturor consumatorilor din UE, 
precum și un mediu concurențial echitabil între consultanții financiari, este necesar să se 
aplice aceste standarde înalte în întreaga MiFID.

Amendamentul 741
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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 

(ii) nu acceptă niciun stimulent 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 
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serviciului respectiv către client. cu furnizarea serviciului respectiv către 
client, cu excepția cazului în care 
onorariile, comisioanele sau beneficiile
pecuniare în cauză sunt transferate 
clientului.
Societățile de investiții nu sunt autorizate 
să ofere servicii remunerate prin onorarii, 
comisioane sau orice beneficii plătite sau 
acordate de o instituție financiară sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei instituții financiare care emite 
produsele de investiții în privința cărora 
acestea oferă consultanță, cu excepția 
cazului în care transferă onorariile, 
comisioanele sau alte beneficii către 
investitor.

Or. en

Amendamentul 742
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) clientului i se oferă prin contract 
posibilitatea de a fi informat privind 
onorariile, comisioanele sau alte tipuri de 
beneficii pecuniare plătite sau acordate 
societății de investiții de terți sau de 
persoane care acționează în numele unor 
terți în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către client.

Or. nl

Amendamentul 743
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) informează clientul dacă 
instrumentele financiare recomandate vor 
fi limitate la instrumentele financiare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu societatea de investiții.

Or. en

Amendamentul 744
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) informează clientul, anterior semnării 
acordului, cu privire la onorariile, 
comisioanele sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare ce urmează a fi plătite sau 
acordate de terți sau de persoane care 
acționează în numele unor terți în legătură 
cu furnizarea serviciului respectiv către 
client.

Or. en

Amendamentul 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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 

(ii) nu acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane, beneficii sau alte 
tipuri de stimulente plătite sau acordate de 
terți sau de persoane care acționează în 
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numele unor terți în legătură cu furnizarea 
serviciului respectiv către client.

numele unor terți în legătură cu furnizarea 
serviciului respectiv către client. 

Or. en

Amendamentul 746
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) nu percepe 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, care depășesc 
remunerația care trebuie plătită de client 
în legătură cu serviciul de consultanță de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 747
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) nu acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii pecuniare sau materiale sau alte 
tipuri de stimulente plătite sau acordate de 
terți sau de persoane care acționează în 
numele unor terți sau de o persoană aflată
în relații strânse cu societatea de investiții,
în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către client.

Or. de
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Amendamentul 748
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) 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.
Societățile de investiții nu sunt autorizate 
să ofere servicii remunerate prin onorarii, 
comisioane sau alte tipuri de beneficii 
plătite sau acordate de o instituție 
financiară sau de o persoană care 
acționează în numele unei instituții 
financiare care emite produsele de 
investiții în privința cărora acestea oferă 
consultanță.

Or. en

Amendamentul 749
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) 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.

(ii) nu acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii plătite sau acordate de terți sau de 
persoane care acționează în numele unor 
terți în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către client, însă acceptă să fie 
remunerată exclusiv prin taxele plătite de 
client sau în numele clientului.

Or. en
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Justificare

Criteriile Comisiei pentru serviciile de consultanță independentă nu sunt suficient de stricte
pentru a asigura faptul că respectivii consultanți independenți analizează întreaga piață și 
asigură consultanță imparțială.

Amendamentul 750
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 –punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) nu percepe onorarii, comisioane sau 
alte tipuri de beneficii pecuniare excesive 
din cifra de afaceri a portofoliului 
clientului său.

Or. en

Amendamentul 751
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 –punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) încasează onorarii, comisioane sau 
orice tipuri de beneficii pecuniare 
permanente din partea unor terți sau a 
unei persoane care acționează în numele 
unui terț numai în măsura în care, în 
același interval de timp, oferă o evaluare 
periodică continuă a instrumentelor 
financiare recomandate. O astfel de 
evaluare continuă include cel puțin 
aplicarea unui mecanism de avertizare 
pentru produsele care deviază de la 
comportamentul anticipat în condiții 
normale sau ale căror probabilități de 
câștig diferă considerabil în raport cu cele 
anticipate.
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Or. en

Amendamentul 752
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre permit societăților de 
investiții care, în conformitate cu 
prezentul articol, nu au dreptul de a 
păstra beneficiile pecuniare de la terți, să 
aplice propriile comisioane pentru fiecare 
proces de vânzare și să compenseze 
stimulentele transferate investitorilor cu 
onorariile pentru serviciile de 
consultanță.

Or. en

Amendamentul 753
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care o societate de 
investiții oferă servicii de consultanță de 
investiții, aceasta:
(i) ia în considerare un număr suficient 
de mare de instrumente financiare din 
cadrul gamei de produse a societății și
(ii) recomandă unul sau mai multe 
instrumente financiare adecvate, în 
conformitate cu preferințele, nevoile, 
situația financiară și personală ale
clientului.



PE489.465v01-00 66/182 AM\901765RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Societatea de investiții trebuie să acționeze întotdeauna în interesul clientului.

Amendamentul 754
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că modul 
în care o societate de investiții își 
remunerează personalul, reprezentanții 
numiți sau alte societăți de investiții nu 
împiedică respectarea obligației de a 
acționa în interesul clienților. Statele 
membre se asigură că, în cazul în care 
personalul oferă consultanță cu privire la 
instrumentele financiare sau le vinde 
clienților de retail, structurile de 
remunerare a personalului în cauză nu 
prejudiciază abilitatea acestora de a oferi 
o recomandare obiectivă, după caz, sau de 
a oferi informații într-un mod corect, clar 
și neînșelător, asigurându-se și de faptul 
că remunerația nu depinde numai de 
obiectivele de vânzare sau de 
rentabilitatea instrumentelor financiare și 
nu generează niciun fel de alte conflicte 
de interese.

Or. en

Amendamentul 755
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili raporturile acceptabile dintre 
cifra de afaceri a portofoliilor și 
compensația cerută. 
AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la data de 31 decembrie 2014.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2012. 

Or. en

Amendamentul 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Investitorului îi sunt furnizate detalii 
privind toate deducerile, inclusiv onorarii 
și costuri, elaborate la nivel cumulativ. 
Acestea includ o imagine a efectului pe 
termen lung asupra randamentului
demonstrată prin intermediul unei 
comparații directe a randamentului 
pentru investitor cu deducerile totale. 
Aceasta va fi prezentată înaintea 
investiției, pe baza unei previziuni 
rezonabile și cel puțin o dată pe an pentru 
fiecare investiție efectivă. AEVMP emite 
orientări privind formatele adecvate ale 
previziunilor și prezentărilor.

Or. en
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Justificare

Nivelul deducerilor cumulate legate de unele investiții înseamnă că rata efectivă a 
randamentului este foarte redusă. Acest lucru este ascuns în structura investiției sau nu este 
conștientizat atunci când este prezentat în termeni procentuali reduși și, drept urmare, trebuie 
indicat efectul asupra randamentului.

Amendamentul 757
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) O societate de investiții va putea să 
convină în mod expres cu fiecare dintre 
clienții sau potențialii săi clienți să nu 
ofere consultanță de investiții în cazul în 
care:
(i) acordul este clar și bine documentat în 
etapele precontractuală și contractuală
ale investiției, și
(ii) clienții sau clienții potențiali sunt 
informați în mod corespunzător cu privire 
la implicațiile și consecințele renunțării la 
consultanța de investiții.

Or. en

Justificare

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.
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Amendamentul 758
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cazul în care o societate de 
investiții oferă servicii de consultanță, de 
administrare a portofoliilor sau alte 
servicii în cazul cărora clientul poate să se 
bazeze, în mod rezonabil, pe faptul că 
societatea va acționa în interesul său, 
statele membre se asigură că societățile 
nu acceptă onorarii, comisioane sau 
beneficii pecuniare dacă acestea ar putea 
influența sau distorsiona consultanța sau 
deciziile luate în numele clientului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se anticipeze că societățile ar trebui să evite primirea unor plăți sau beneficii de 
la terți în situații în care acestea ar putea prejudicia datoria societății de a acționa în 
interesul clienților săi. Totuși, statele membre beneficiază de flexibilitatea de a identifica cele 
mai bune metode de protecție a intereselor clienților, pe baza particularităților pieței 
naționale.

Amendamentul 759
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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 

eliminat
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unor terți în legătură cu furnizarea 
serviciului respectiv către client.

Or. en

Amendamentul 760
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu clienților profesioniști sau de 
retail, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2), aceasta informează clientul,
anterior încheierii acordului, cu privire la
onorariile, comisioanele sau alte beneficii 
pecuniare estimate a fi plătite sau 
acordate de terți sau de persoane care 
acționează în numele unor terți în 
legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către clienți. Raportul periodic 
prezentat semestrial de societatea de 
investiții va indica toate onorariile, 
comisioanele 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.

Or. en

Amendamentul 761
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) 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:
(a) clientul a fost informat în mod 
corespunzător cu privire la respectivele 
onorarii, comisioane sau beneficii 
pecuniare, înaintea furnizării serviciului 
în cauză;
(b) aceste onorarii, comisioane sau 
beneficii pecuniare aduc, în ultimă 
instanță, avantaje clientului.

Or. en

Justificare

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Amendamentul 762
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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 

(6) O societate de investiții care oferă 
servicii de consultanță de investiții sau de 
administrare de portofoliu unui client de 
retail sau vinde, fără consultanță, un 
instrument financiar unui client de retail 
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sau acordate de terți sau de persoane care 
acționează în numele unor terți în legătură 
cu furnizarea serviciului respectiv către 
client.

trebuie să fie remunerată de către client 
numai pentru aceste servicii și pentru 
eventuale alte servicii strâns legate de ele. 
În legătură cu toate aceste servicii, o 
societate de investiții:
(i) nu acceptă niciun fel de onorarii, 
comisioane sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare sau nepecuniare, plătite sau 
acordate de terți sau de persoane care 
acționează în numele unor terți chiar dacă 
societatea intenționează să ramburseze 
aceste plăți clientului;
(ii) indică în mod clar clientului costurile 
sub forma unei singure cifre monetare
sau a unui procentaj simplu;
(iii) la distribuirea propriilor produse, nu 
combină consultanța, administrarea de 
portofoliu sau costurile de distribuție cu 
costurile aferente produsului, ci trebuie să 
informeze în mod separat cu privire la 
costurile unor astfel de activități, pe baza 
costului economic al acestora;
(iv) nu trebuie să evalueze performanța 
angajaților sau să calculeze remunerația 
angajaților într-un mod care să depindă 
semnificativ de volumul vânzărilor sau de 
profiturile generate de angajat în cadrul 
societății.

Or. en

Justificare

Regatul Unit a introdus standarde mai ridicate de protecție a consumatorilor prin programul 
„Retail Distribution Review”. În interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția 
tuturor consumatorilor din UE, precum și un mediu concurențial echitabil între consultanții 
financiari, este necesar să se aplice aceste standarde înalte în întreaga MiFID.

Amendamentul 763
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6



AM\901765RO.doc 73/182 PE489.465v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de consultanță de 
investiții, de administrare de portofoliu sau 
alt serviciu prin care un client de retail 
poate să se bazeze pe judecata acesteia, 
societatea de investiții:

(a) este remunerată numai prin taxe 
plătite de client sau în numele clientului și 
nu va solicita sau accepta nicio altă plată 
sau beneficiu în legătură cu aceste 
servicii; și
(b) nu acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii plătite sau acordate de terți sau de 
persoane care acționează în numele unor 
terți în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către client.

Or. en

Amendamentul 764
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu pentru clienți profesioniști sau 
de retail, în înțelesul articolului 4 
alineatul (2) punctele (9) și (10), aceasta
își informează clientul, înainte de 
încheierea acordului, în legătură cu 
nivelul estimat al stimulentelor.
Totalitatea stimulentelor plătite sau 
primite în perioada precedentă sunt
incluse în raportul periodic.
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Or. en

Justificare

Societăților de investiții care oferă servicii de administrare a portofoliilor financiare le este 
interzisă acceptarea unor beneficii pecuniare plătite de un terț pentru astfel de servicii (cu 
excepția situației în care acestea sunt primite direct de la investitor). Această obligație nu ia 
în considerare faptul că, în general, clienții profesioniști și de retail necesită un nivel de 
protecție mai ridicat în comparație cu contrapărțile eligibile. În acest context, domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui limitat la situațiile în care serviciile de 
administrare a portofoliilor financiare sunt prestate pentru clienții profesioniști și de retail.

Amendamentul 765
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de consultanță de 
investiții sau de administrare de portofoliu, 
aceasta nu acceptă și nu primește niciun fel 
de onorarii, comisioane, beneficii sau alte 
tipuri de stimulente plătite sau acordate de 
terți sau de persoane care acționează în 
numele unor terți în legătură cu furnizarea 
serviciului respectiv către client.

Or. en

Justificare

Comisionul perceput pentru serviciile de consultanță în investiții ar trebui să fie interzis, 
întrucât creează un conflict grav de interese între consultantul de investiții și client.

Amendamentul 766
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, clientului i se oferă prin 
contract posibilitatea de a fi informat 
privind onorariile, comisioanele sau alte 
tipuri de beneficii pecuniare plătite sau 
acordate societății de investiții de terți sau 
de persoane care acționează în numele unor 
terți.

Or. nl

Amendamentul 767
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, aceasta prezintă informații într-
un mod specific sau general privind 
situațiile în care poate primi onorarii, 
comisioane sau beneficii pecuniare din 
partea unor terți, precum și situațiile și 
modul în care clienții pot obține 
informații detaliate cu privire la aceste 
plăți.

Or. en

Amendamentul 768
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, aceasta își informează clientul, 
înainte de încheierea acordului, în 
legătură cu nivelul estimat al 
stimulentelor. Totalitatea stimulentelor 
plătite sau primite în perioada precedentă 
sunt incluse în raportul periodic.

Or. en

Amendamentul 769
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, de consultanță de investiții sau 
un alt serviciu prin care clientul poate să 
se bazeze pe judecata acesteia, 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.

Or. en

Amendamentul 770
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) 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. Dacă sunt prevăzute beneficii 
pecuniare, acestea trebuie transferate 
către investitor.

Or. en

Amendamentul 771
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care furnizează un 
serviciu de consultanță de investiții sau de 
administrare de portofoliu, o societate sau 
oricine acționează în numele societății de 
investiții efectuează, în legătură cu aceste 
servicii, următoarele:
(i) nu acceptă și nu primește niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii plătite sau acordate de terți sau 
de persoane care acționează în numele 
unor terți, ci este remunerată numai prin 
taxe plătite de client sau în numele 
clientului;
(ii) prezintă clar clientului valoarea 
taxelor sale și, dacă societatea oferă 
servicii legate de unul sau mai multe 
instrumente financiare interne, asigură 
prezentarea taxelor separat de cele 
aferente oricărui instrument financiar;
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(iii) asigură că nici remunerația, 
recompensele sau plățile în natură plătite 
angajaților sau agenților implicați în 
consultanță sau în vânzarea de 
instrumente financiare către clienții de 
retail, nici evaluarea performanțelor 
acestor angajați sau agenți nu oferă 
stimulente pentru ca acești angajați sau 
agenți să acționeze altfel decât în 
interesul superior al fiecărui client 
individual de retail;
(iv) comunică clientului dacă 
instrumentele financiare recomandate vor 
fi limitate la instrumentele financiare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu societatea de investiții.

Or. en

Justificare

 Comisionul perceput pentru serviciile de consultanță în investiții ar trebui să fie interzis, 
întrucât creează un conflict grav de interese între consultantul în investiții și client.  În plus, 
trebuie abordate practicile de remunerare (atât pentru consultanță, cât și pentru vânzări) în 
cadrul societăților și extinderea interdicției la toate tipurile de consultanță.

Amendamentul 772
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre se asigură că 
politicile unei societăți de investiții privind 
remunerarea personalului, a 
reprezentanților sau a altor societăți de 
investiții asociate nu împiedică 
capacitatea acesteia de a acționa în 
interesul superior al clienților. În ceea ce 
privește angajații care oferă consultanță 
sau care vând instrumente financiare 
clienților de retail, statele membre se 
asigură că remunerarea acestora de către 
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societate nu afectează imparțialitatea 
angajaților în ceea ce privește cea mai 
adecvată recomandare sau vânzarea cea 
mai corespunzătoare sau prezentarea 
informațiilor în cel mai corect, clar și 
neînșelător mod. Remunerarea în astfel 
de situații nu depinde numai de țintele de 
vânzări sau de profitul societății provenit 
dintr-un anumit instrument financiar.

Or. en

Justificare

Acest nou alineat permite statelor membre să ia măsuri privind practicile de remunerare în 
cadrul societăților, pentru a preveni riscul părtinirii în cadrul consultanței sau al vânzării de 
instrumente financiare către clienți. Sistemele de remunerare, precum primele semnificative 
pentru vânzări, aferente unui instrument financiar specific, nu ar trebui permise dacă creează 
riscul ca o societate de investiții să recomande sau să vândă în mod necorespunzător produse 
ori servicii clienților.

Amendamentul 773
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O societate de investiții nu trebuie să 
ofere sau să plătească niciun onorariu, 
comision sau beneficiu pecuniar sau 
nepecuniar unei alte societăți de investiții 
sau părți terțe în beneficiul unei alte 
societăți de investiții, în legătură cu 
serviciile de consultanță ale societății 
respective, cu vânzarea sau cu 
administrarea de către aceasta a 
instrumentelor financiare pentru clienții 
de retail, sau în legătură cu orice servicii 
strâns legate de acestea.

Or. en
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Justificare

Regatul Unit a introdus standarde mai ridicate de protecție a consumatorilor prin programul 
„Retail Distribution Review”. În interesul pieței unice a UE și pentru a asigura protecția 
tuturor consumatorilor din UE, dar și un mediu concurențial echitabil între consultanții 
financiari, este necesar să se aplice aceste standarde înalte în întreaga MiFID.

Amendamentul 774
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O societate de investiții care oferă 
servicii de consultanță sau vinde 
instrumente financiare către clienți de 
retail trebuie să se asigure că nu 
remunerează sau evaluează performanța 
personalului său într-un mod care intră 
în conflict cu datoria sa de a acționa în 
interesul clienților săi. În special, nu 
creează niciun mecanism de remunerare 
sau de altă natură, care ar putea aduce 
beneficii personalului astfel încât acesta 
să fie stimulat să recomande un anumit 
instrument financiar unui client de retail 
în cazul în care societatea ar putea oferi 
un alt instrument financiar care ar 
corespunde mai bine nevoilor clientului.

Or. en

Justificare

Ca urmare a propunerii FSA.

Amendamentul 775
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O societate de investiții care oferă 
servicii de consultanță sau vinde 
instrumente financiare către clienți de 
retail trebuie să se asigure că nu 
remunerează sau evaluează performanța 
personalului său într-un mod care intră 
în conflict cu datoria sa de a acționa în 
interesul clienților săi. În special, nu 
creează niciun mecanism de remunerare 
sau de altă natură, care ar putea aduce 
beneficii personalului astfel încât acesta 
să fie stimulat să recomande un anumit 
instrument financiar unui client de retail 
în cazul în care societatea ar putea oferi 
un alt instrument financiar care ar 
corespunde mai bine nevoilor clientului.

Or. en

Amendamentul 776
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un serviciu de 
investiții este oferit împreună cu un alt 
serviciu sau produs, ca parte a unui 
pachet sau pentru a condiționa o 
înțelegere sau un pachet, societatea de 
investiții informează clientul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente.

eliminat

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând în special situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
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nu sunt compatibile cu obligațiile 
prevăzute la alineatul (1), și actualizează 
periodic aceste orientări.

Or. de

Justificare

Cerințele referitoare la orientările AEVMP sunt foarte dificil de pus în aplicare și, în ceea ce 
privește raportul cost-beneficii, sunt nejustificat de disproporționale în raport cu creșterea 
probabilă a transparenței.

Amendamentul 777
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un serviciu de 
investiții este oferit împreună cu un alt 
serviciu sau produs, ca parte a unui 
pachet sau pentru a condiționa o 
înțelegere sau un pachet, societatea de 
investiții informează clientul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente.

eliminat

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând în special situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
nu sunt compatibile cu obligațiile 
prevăzute la alineatul (1), și actualizează 
periodic aceste orientări.

Or. en

Amendamentul 778
Sven Giegold
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit împreună cu un alt serviciu sau 
produs, ca parte a unui pachet sau pentru a 
condiționa o înțelegere sau un pachet, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente.

În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit împreună cu un alt serviciu sau 
produs, ca parte a unui pachet sau pentru a 
condiționa o înțelegere sau un pachet, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente. Produsele de investiții nu pot 
fi oferite într-o vânzare contingentă cu 
alte produse de investiții, depozite sau 
servicii financiare, cu excepția contului 
curent sau a contului de valori mobiliare.

Or. en

Justificare

Urmare a propunerii BEUC.

Amendamentul 779
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit împreună cu un alt serviciu sau 
produs, ca parte a unui pachet sau pentru a 
condiționa o înțelegere sau un pachet, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente.

În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit împreună cu un alt serviciu sau 
produs, ca parte a unui pachet sau pentru a 
condiționa o înțelegere sau un pachet, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente. Un produs care combină 
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produse de investiții și de economii nu 
poate fi oferit investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

În colaborare cu ABE și AEAPO, prin 
intermediul Comitetului mixt, AEVMP 
elaborează, până cel târziu la [], orientări 
pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

Or. en

Justificare

Cooperarea între cele trei AES în elaborarea de orientări este foarte importantă pentru 
vânzarea încrucișată, dat fiind că, în această situație, există o implicare clară a diferitelor 
sectoare financiare, precum asigurările și băncile. (sugestie din partea BCE)

Amendamentul 781
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 

În colaborare cu ABE și AEAPO, prin 
intermediul Comitetului mixt, AEVMP 
elaborează, până cel târziu la [], orientări 
pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
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actualizează periodic aceste orientări. vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

Or. en

Justificare

Cooperarea între cele trei AES în elaborarea de orientări este foarte importantă pentru 
vânzarea încrucișată, dat fiind că, în această situație, există o implicare clară a diferitelor 
sectoare financiare, precum asigurările și băncile.

Amendamentul 782
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) și la 
articolul 25, și actualizează periodic aceste 
orientări.

Or. en

Justificare

Urmare a propunerii BEUC.

Amendamentul 783
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru a asigura 
respectarea de către societățile de 
investiții a principiilor aplicabile 
furnizării de servicii de investiții sau 
servicii auxiliare clienților. Aceste acte 
delegate țin cont de următoarele:

eliminat

(a) natura serviciului sau a serviciilor 
propuse sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
tranzacțiilor;
(b) natura produselor propuse sau avute 
în vedere, inclusiv diversele tipuri de 
instrumente financiare și depozite 
menționate la articolul 1 alineatul (2);
(c) tipul clienților sau al clienților 
potențiali, și anume dacă aceștia sunt 
clienți de detaliu sau profesioniști sau, în 
cazul alineatului (3), clasificarea acestora 
ca și contrapărți eligibile.

Or. en

Justificare

Dată fiind diversitatea serviciilor de investiții furnizate în UE, este mai potrivit să se ofere 
flexibilitate statelor membre pentru ca acestea să țină seama de diferențe la punerea în 
aplicare a directivei.  Prin urmare, această măsură nu este necesară.

Amendamentul 784
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre obligă persoanele
care oferă orice fel de consultanță în 
investiții sau, după caz, servicii auxiliare 
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pentru clienți, să dețină un nivel adecvat 
de cunoștințe și competențe, pe baza 
calificărilor recunoscute.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să stabilească un nivel minim de calificare pentru cei care 
vând produse financiare clienților de retail; totuși, acest nivel ar trebui să fie specific pentru 
fiecare stat membru, având în vedere numeroasele diferențe între cunoștințele și experiența a 
investitorilor din fiecare stat membru.

Amendamentul 785
Anne E. Jensen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Furnizarea de servicii de consultanță 
financiară pentru investitorii de retail este 
condiționată de calificarea consultanților 
la un nivel care să corespundă unui 
standard european minim. AEVMP 
furnizează standarde tehnice obligatorii 
care impun conținutul obligatoriu al 
programelor aferente de certificare și 
formare. AEVMP convine, împreună cu 
autoritățile naționale competente, cu 
privire la calificările existente care ar 
trebui să fie considerate echivalente cu 
acest standard.

Or. en

Amendamentul 786
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 24a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
(1) Statele membre impun ca o societate 
de investiții care exploatează un sistem 
intern de comparare a ordinelor să 
solicite autorizarea prealabilă a autorității
competente. Pentru a acorda această 
autorizație, autoritatea competentă se 
asigură că sistemul prezintă următoarele 
caracteristici:
(a) se înscrie în cadrul politicii de 
executare optimă a societății de investiții;
(b) nu acordă privilegii speciale niciunui 
tip de participanți în ceea ce privește 
informațiile sau executarea ordinelor;
(c) nu este conectat la un alt sistem intern 
de comparare a ordinelor;
(d) permite fiecărui participant să aleagă 
tipurile de contrapărți cu care este de 
acord să execute ordinele;
(e) este identificat în mod specific în 
cadrul obligațiilor de transparență post-
tranzacționare.
În temeiul literei (b), se asigură în special, 
dacă este cazul, că ordinele în cont 
propriu ale societății de investiții sunt 
tratate exact în aceleași condiții ca 
ordinele terților.
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili tipurile de contrapărți pe care 
trebuie să le identifice, ca cerință minimă,
sistemele interne de executare a ordinelor.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la […]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________
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*JO: A se introduce data …

Or. fr

Amendamentul 787
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Statele membre se asigură că autoritățile 
competente sunt responsabile cu punerea 
în aplicare a dispozițiilor privind protecția 
investitorilor, prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 788
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24b
Autoritățile competente impun ca 
sistemele interne de comparare a 
ordinelor care tratează o proporție ce 
depășește un anumit prag din totalul 
tranzacțiilor tratate de toate sistemele de 
tranzacționare să fie transformate în 
MTF-uri.
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili modalitățile de calcul al acestui 
prag.
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AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la […]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
* JO: A se introduce data …

Or. fr

Amendamentul 789
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24b
Statele membre pot înființa organisme 
independente, pe lângă autoritățile lor 
competente, care să monitorizeze piețele și 
să aprobe caracterul adecvat al 
produselor pentru investitorii de retail.

Or. en

Amendamentul 790
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care furnizează servicii de 
consultanță de investiții sau servicii de 
administrare de portofoliu, societatea de 
investiții obține informațiile necesare 

(1) În cazul în care furnizează informații 
privind produsele, servicii de consultanță 
de investiții sau servicii de administrare de 
portofoliu, societatea de investiții obține 
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privind cunoștințele și experiența clientului 
sau ale clientului potențial în materie de 
investiții, în raport cu tipul specific de 
produs sau de serviciu, situația sa 
financiară și obiectivele sale de investiții, 
astfel încât să îi poată recomanda serviciile 
de investiții și instrumentele financiare care 
îi  sunt potrivite.

informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența clientului sau ale clientului 
potențial în materie de investiții, în raport 
cu tipul specific de produs sau de serviciu, 
situația sa financiară, inclusiv creanțele 
din credite, expunerea sa curentă la risc, 
acceptarea pierderilor economice și 
obiectivele sale de investiții, astfel încât să 
îi poată recomanda serviciile de investiții și 
instrumentele financiare care îi  sunt 
potrivite.

AEVMP elaborează cel târziu până la 
[...]* orientări privind informațiile minime 
care trebuie obținute din partea clientului 
și evaluarea caracterului adecvat al 
instrumentului sau serviciului financiar.
_________________
* JO: a se introduce data …

Or. en

Justificare

Inspirat din propunerea BEUC.

Amendamentul 791
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care furnizează servicii de  
consultanță de investiții sau servicii de  
administrare de portofoliu,  societatea de 
investiții obține informațiile necesare 
privind cunoștințele și experiența clientului 
sau ale clientului potențial în materie de 
investiții, în raport cu tipul specific de 
produs sau de serviciu, situația sa 
financiară și obiectivele sale de investiții, 
astfel încât să îi poată recomanda serviciile 
de investiții și instrumentele financiare care 
îi  sunt potrivite.

(1) În cazul în care furnizează servicii de  
consultanță de investiții sau servicii de  
administrare de portofoliu,  societatea de 
investiții obține informațiile necesare 
privind cunoștințele și experiența clientului 
sau ale clientului potențial în materie de 
investiții, în raport cu tipul specific de 
produs sau de serviciu, situația sa 
financiară și obiectivele sale de investiții 
(inclusiv toleranța sa la risc), astfel încât 
să îi poată recomanda serviciile de 
investiții și instrumentele financiare care îi  
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sunt potrivite.

Or. en

Amendamentul 792
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când oferă informații privind 
produsele, servicii de consultanță de 
investiții sau de administrare a 
portofoliilor, societatea de investiții 
demonstrează că produsul vândut a fost 
cel mai adecvat din toată gama de produse 
pentru a satisface nevoile clientului.

Or. en

Amendamentul 793
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Atunci când oferă informații privind 
produsele, servicii de consultanță de 
investiții sau de administrare a 
portofoliilor, societatea de investiții 
evaluează care investiții sunt adecvate 
pentru client, în special dacă acesta are 
împrumuturi nestinse. Dacă o investiție 
este considerată neadecvată la momentul 
respectiv, societatea de investiții emite un 
avertisment adresat clientului.

Or. en
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Amendamentul 794
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care societățile de investiții 
furnizează alte servicii de investiții decât 
cele menționate la alineatul (1), statele 
membre veghează ca acestea să solicite 
clientului sau clientului potențial furnizarea 
de informații privind cunoștințele și 
experiența sa în materie de investiții în 
raport cu tipul specific de produs sau de 
serviciu propus sau solicitat, pentru ca 
societățile de investiții să fie în măsură să 
stabilească dacă serviciul sau produsul de 
investiții avut în vedere îi este potrivit 
clientului.

În cazul în care societățile de investiții 
furnizează alte servicii de investiții decât 
cele menționate la alineatul (1), statele 
membre veghează ca acestea să solicite 
clientului sau clientului potențial furnizarea 
de informații privind cunoștințele și 
experiența sa în materie de investiții în 
raport cu tipul specific de produs sau de 
serviciu propus sau solicitat, pentru ca 
societățile de investiții să fie în măsură să 
stabilească dacă serviciul sau produsul de 
investiții avut în vedere îi este potrivit 
clientului. Acest lucru nu se aplică 
serviciului de păstrare și administrare a 
instrumentelor financiare, astfel cum se 
specifică în secțiunea A punctul (9) din 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 795
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează, cel târziu până la 
[...]*, orientări privind informațiile 
minime care trebuie solicitate cu privire la 
cunoștințele și experiența clienților în 
domeniul investițiilor, relevante pentru 
tipul specific de produs sau serviciu oferit 
sau solicitat, precum și evaluarea 
caracterului adecvat al produsului sau 
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serviciului având în vedere experiența și 
cunoștințele clientului.
___________________
* JO: a se introduce data …

Or. en

Amendamentul 796
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții care oferă produse 
combinate cu practici de vânzare 
încrucișată, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (7), evaluează 
caracterul adecvat pentru investitor al 
fiecărui produs separat, precum și al 
întregului pachet.

Or. en

Amendamentul 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, exceptând 
serviciului auxiliar prevăzut în anexa 1 
Secțiunea B punctul 1, să furnizeze aceste 

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, să furnizeze aceste 
servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
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servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 798
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, exceptând 
serviciului auxiliar prevăzut în anexa 1 
Secțiunea B punctul 1, să furnizeze aceste 
servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 
constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, să furnizeze aceste 
servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 799
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 

Statele membre autorizează societățile de 
investiții, în cazul în care acestea 
furnizează servicii de investiții care 
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constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, exceptând 
serviciului auxiliar prevăzut în anexa 1 
Secțiunea B punctul 1, să furnizeze aceste 
servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

constau exclusiv în executarea sau primirea 
și transmiterea ordinelor clienților, cu sau 
fără servicii auxiliare, să furnizeze aceste 
servicii de investiții clienților lor fără 
necesitatea de a obține informațiile și a 
proceda la evaluarea prevăzute la alineatul 
(2), în cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește obiectivul asigurării unui mediu concurențial echitabil pentru 
acordarea de împrumuturi sau credite. Conform propunerii inițiale, părțile terțe ar putea 
acorda astfel de credite clienților fără a aplica obligațiile incluse în acest articol.

Amendamentul 800
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile se referă la oricare dintre 
următoarele instrumente financiare:

(a) serviciile nu se referă la instrumente 
financiare care fac dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate deoarece
încorporează instrumente derivate, o 
structură sau sunt considerate nelichide.

Or. en

Amendamentul 801
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 

eliminat
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echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;

Or. en

Amendamentul 802
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;

1. acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii;

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac obiectul normelor 
UE comune privind publicarea de informații și prezentarea faptelor-cheie sau fac obiectul 
dispozițiilor specifice privind gestionarea riscurilor și depozitele (OPCVM și AIF), aceste 
produse trebuie să fie disponibile, în general, pentru executare de către investitori.

Amendamentul 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
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echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;

echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii;

Or. en

Justificare

Instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac deja obiectul legislației UE 
privind prezentarea de informații-cheie sau al dispozițiilor privind gestionarea riscului. Din 
acest motiv, aceste produse ar trebui să fie disponibile pentru executare de către investitori.

Amendamentul 804
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
care încorporează un instrument derivat;

Or. en

Amendamentul 805
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o (i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
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piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;

piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat, dacă 
instrumentul derivat sporește riscul 
pentru investitor;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește obiectivul de a asigura faptul că instrumentul derivat nu sporește 
riscul pentru investitorul final.

Amendamentul 806
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, cu excepția acelora care 
încorporează un instrument derivat sau o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de (ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
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creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF, cu 
excepția acelora care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF;

Or. en

Justificare

Instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac deja obiectul legislației UE 
privind prezentarea de informații-cheie sau al dispozițiilor privind gestionarea riscului. Din 
acest motiv, aceste produse ar trebui să fie disponibile pentru executare de către investitori.

Amendamentul 808
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF, cu 
excepția acelora care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

2. obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF, 
pentru care a fost emis un prospect;

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac obiectul normelor 
UE comune privind publicarea de informații și prezentarea faptelor-cheie sau fac obiectul 
dispozițiilor specifice privind gestionarea riscurilor și depozitele (OPCVM și AIF), aceste 
produse trebuie să fie disponibile, în general, pentru executare de către investitori.

Amendamentul 809
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF, cu 
excepția acelora care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care face 
dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau pe o piață echivalentă a 
unei țări terțe sau în cadrul unui MTF, cu 
excepția acelora care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care ar
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate sau dacă instrumentul 
derivat nu sporește riscul pentru 
investitor;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește obiectivul de a asigura faptul că instrumentul derivat nu sporește 
riscul pentru investitorul final.

Amendamentul 810
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu 
excepția celor care  încorporează un 
instrument derivat sau o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 811
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu 
excepția celor care  încorporează un 
instrument derivat sau o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

3. instrumente ale pieței monetare;

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac obiectul normelor 
UE comune privind publicarea de informații și prezentarea faptelor-cheie sau fac obiectul 
dispozițiilor specifice privind gestionarea riscurilor și depozitele (OPCVM și AIF), aceste 
produse trebuie să fie disponibile, în general, pentru executare de către investitori.

Amendamentul 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu 
excepția celor care  încorporează un 
instrument derivat sau o structură care 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

(iii) instrumente ale pieței monetare;

Or. en

Justificare

Instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac deja obiectul legislației UE 
privind prezentarea de informații-cheie sau al dispozițiilor privind gestionarea riscului. Din 
acest motiv, aceste produse ar trebui să fie disponibile pentru executare de către investitori.

Amendamentul 813
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu 
excepția celor care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care face 
dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu 
excepția celor care încorporează un 
instrument derivat sau o structură care ar 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate sau dacă instrumentul 
derivat nu sporește riscul pentru
investitor;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește obiectivul de a asigura faptul că instrumentul derivat nu sporește 
riscul pentru investitorul final.

Amendamentul 814
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

eliminat

Or. en

Justificare

Câtă vreme nu există o decizie juridică privind caracterul adecvat al anumitor produse 
OPCVM pentru investitorii de retail, scutirea de testul pentru determinarea caracterului
adecvat ar trebui inclusă la articolul 25 alineatul (3) punctul v. Este sarcina noastră să găsim 
o definiție pentru OPCVM în cadrul revizuirii directivei privind OPCVM, care să garanteze 
caracterul adecvat al tuturor OPCVM pentru investitorii de retail.
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Amendamentul 815
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

eliminat

Or. en

Justificare

Noțiunea de produs complex/necomplex nu este compatibilă cu realitatea OPCVM.

Amendamentul 816
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 817
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM;

Or. en

Amendamentul 818
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM;

Or. en

Justificare

Marca OPCVM, care se bucură de mare succes, ar putea suferi o depreciere în ochii 
autorităților de reglementare din afara UE și ai investitorilor dacă unele OPCVM nu ar mai 
fi considerate automat necomplexe, întrucât ar putea fi văzute ca neadecvate pentru 
investitorii de retail. Încrederea investitorilor europeni în OPCVM ar putea fi, de asemenea, 
afectată. Complexitatea nu este echivalentă cu riscul. Din contră, multe caracteristici ale 
OPCVM reduc riscurile pentru investitorii care sunt foarte implicați în tranzacțiile cu 
instrumente financiare standard („plain vanilla”), precum acțiunile și obligațiunile.

Amendamentul 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM;

Or. en

Amendamentul 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM;

Or. en

Justificare

O clasificare a OPCVM ar crea îndoieli cu privire la soliditatea cadrului OPCVM. 
Complexitatea, generată de metodele inovatoare de gestionare a activelor, nu implică în mod 
obligatoriu riscuri mai mari din punctul de vedere al randamentului unei investiții. Prin 
urmare, accentul nu ar trebui să fie pus pe complexitatea în sine, ci pe dificultatea cu care se 
confruntă clienții atunci când încearcă să înțeleagă riscurile aferente. Acest lucru ar trebui 
abordat în cadrul actual al OPCVM, mai degrabă decât în cadrul MiFID.

Amendamentul 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM;

Or. en

Justificare

Instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac deja obiectul legislației UE 
privind prezentarea de informații-cheie sau al dispozițiilor privind gestionarea riscului. Din 
acest motiv, aceste produse ar trebui să fie disponibile pentru executare de către investitori.

Amendamentul 822
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a –punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor
OPCVM;

Or. de

Justificare

Conform definiției, OPCVM-urile sunt instrumente financiare necomplexe. Ele îndeplinesc 
toate cerințele aplicabile potrivit definiției în vigoare, în conformitate cu articolul 38 din 
Directiva de punere în aplicare MiFID și, pentru moment, sunt prevăzute cu informații
esențiale pentru investitori pentru a garanta o mai bună protecție a acestora. Orice separare 
a fondurilor pe clase generează birocrație inutilă și conduce la știrbirea imaginii OPCVM, 
fără a asigura o protecție mai bună a investitorilor.
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Amendamentul 823
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 583/2010 al Comisiei;

4. acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM sau AIF, potrivit definiției din
Directiva 2011/61/UE, în cazul în care 
acestea sunt oferite investitorilor de retail;

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac obiectul normelor 
UE comune privind publicarea de informații și prezentarea faptelor-cheie sau fac obiectul 
dispozițiilor specifice privind gestionarea riscurilor și depozitele (OPCVM și AIF), aceste 
produse trebuie să fie disponibile, în general, pentru executare de către investitori.

Amendamentul 824
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al 
Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al 
Comisiei și a altor OPCVM bazate pe 
tehnici complexe de administrare a 
portofoliilor;

Or. en

Justificare

Ar trebui considerate instrumente financiare complexe nu numai OPCVM structurate, ci și 
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OPCVM bazate pe tehnici complexe de administrare a portofoliilor, dat fiind faptul că 
regimul OPCVM le permite să fie semnificativ de complexe, la fel ca alte instrumente 
structurate.

Amendamentul 825
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al 
Comisiei;

(iv) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate la care se face referire la 
articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al 
Comisiei, care nu respectă cerințele 
prevăzute la articolul 38 din 
Directiva 2006/73/CE a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 826
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) alte instrumente financiare care nu 
sunt complexe în sensul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 827
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) alte instrumente financiare care nu sunt 
complexe în sensul prezentului alineat.

5. alte instrumente financiare similare, 
cotate și tranzacționate pe o piață 
reglementată sau într-un MTF pentru 
care a fost emis un prospect, în sensul 
prezentului alineat

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentele cotate și tranzacționate pe piețele reglementate fac obiectul normelor 
UE comune privind publicarea de informații și prezentarea faptelor-cheie sau fac obiectul 
dispozițiilor specifice privind gestionarea riscurilor și depozitele (OPCVM și AIF), aceste 
produse trebuie să fie disponibile, în general, pentru executare de către investitori.

Amendamentul 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) alte instrumente financiare care nu 
sunt complexe în sensul prezentului 
alineat.

(v) alte instrumente financiare, inclusiv 
OPCVM structurate și acțiunile la 
organisme de plasament colectiv de alt tip 
decât OPCVM, care sunt apreciate de o 
societate de investiții ca fiind necomplexe.

Or. en

Justificare

Ar fi oportun să existe un test individualizat al complexității unui instrument financiar, mai 
degrabă decât să se considere că toate aceste instrumente sunt complexe.

Amendamentul 829
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Societatea de investiții întocmește un 
dosar incluzând documentul sau 
documentele  convenite între societatea de 
investiții și  client, în care sunt  prevăzute 
drepturile și obligațiile părților, precum și 
celelalte condiții  conform cărora 
societatea de investiții furnizează servicii 
clientului. Drepturile și obligațiile părților 
la contract pot fi incluse prin trimiteri la 
alte documente sau texte juridice.

(4) În cazul în care serviciul de investiții 
are legătură cu o consultanță de investiții
referitoare la un produs complex, astfel 
cum se menționează la alineatul (3) litera
(a), la care a subscris un client, societatea 
de investiții oferă clientului o evaluare 
periodică permanentă a caracterului 
adecvat și corespunzător al unui astfel de 
instrument financiar.

Or. en

Amendamentul 830
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Clientul trebuie să primească de la  
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și 
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului.

(5) Clientul trebuie să primească de la  
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. În caz de 
administrare de portofoliu sau cu condiția 
ca societatea de investiții să ofere și să 
încheie un astfel de serviciu cu clienții 
săi, aceste rapoarte includ comunicări 
periodice către clienți privind randamentul 
instrumentelor financiare în cauză și o 
evaluare periodică a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare 
recomandate. Aceste rapoarte includ, după 
caz, costurile aferente tranzacțiilor 
efectuate și activităților derulate în numele 
clientului. În cazul în care furnizează 
consultanță de investiții în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3), societatea de 
investiții precizează modul în care 
recomandările formulate corespund 
preferințelor, nevoilor și altor 
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caracteristici personale ale clientului.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că acest serviciu trebuie furnizat în cazul administrării de 
portofolii sau al consultanței de investiții, dacă acestea sunt oferite de societatea de investiții 
clienților săi și s-a convenit în mod expres în privința lor. Sprijină ideea că, în cazul în care 
furnizează consultanță de investiții, societățile de investiții trebuie să precizeze modul în care 
consultanța oferită corespunde caracteristicilor clientului. Ar trebui formulată o clarificare, 
pentru a include și preferințele și nevoile clientului.

Amendamentul 831
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Clientul trebuie să primească de la  
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. Aceste rapoarte
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului. 

(5) Clientul trebuie să primească de la  
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. În cazul în care 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod periodic, societățile trebuie să 
informeze clienții cu privire la frecvența 
comunicărilor. Aceste rapoarte includ
după caz, costurile aferente tranzacțiilor 
efectuate și activităților derulate în numele 
clientului. În cazul în care furnizează 
consultanță de investiții în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3), societatea de 
investiții precizează modul în care 
recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului.

Or. en

Amendamentul 832
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE



AM\901765RO.doc 113/182 PE489.465v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și 
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului. 

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate, 
în scris sau pe suport durabil, privind 
serviciul pe care aceasta îl furnizează 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, ținând 
cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și 
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. Dacă 
serviciile includ efectuarea de vânzări, 
raportul indică dacă vânzarea a fost 
realizată în conformitate cu țintele interne 
de vânzări ale societății de investiții. În 
cazul în care furnizează consultanță de 
investiții, societatea de investiții precizează 
modul în care recomandările formulate 
corespund caracteristicilor personale ale 
clientului.

AEVMP elaborează, cel târziu până la 
[...]*, orientări privind conținutul și 
formatul rapoartelor adecvate care 
trebuie transmise clientului.
_________________
*JO: A se introduce data …

Or. en

Amendamentul 833
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate 

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate, 
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privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și 
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului. 

în scris, privind serviciul pe care aceasta îl 
furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și 
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului.

Or. en

Amendamentul 834
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ținând seama de tipul și 
complexitatea instrumentelor financiare 
și de natura serviciului implicat, statele 
membre permit societăților de investiții să 
ofere comunicări anuale clienților lor, 
într-un format standardizat.

Or. en

Amendamentul 835
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

(6) AEVMP elaborează un proiect de
standarde tehnice de reglementare pentru 
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94, privind măsuri pentru a asigura
respectarea de către societățile de investiții 
a principiilor aplicabile furnizării de 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
clienților.

a preciza măsurile care asigură
respectarea de către societățile de investiții 
a principiilor aplicabile furnizării de 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
clienților.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
___________________
*JO: A se introduce data …

Or. en

Justificare

Acesta este un aspect tehnic și ar trebui, prin urmare, să fie preluat de AEVMP.

Amendamentul 836
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Atunci când se oferă consultanță de 
investiții unui client și, în legătură cu 
această consultanță, consultantului îi este 
oferit un stimulent, consultantul 
informează fiecare client, în mod periodic, 
dar cel puțin o dată pe an, cu privire la 
tipul și mărimea stimulentului primit 
pentru consultanța de investiții și ordinele 
respective legate de clientul în cauză.

Or. en
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Amendamentul 837
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la
[]*, orientări pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 
o structură ce face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, conform 
alineatului (3) litera (a), și actualizează 
periodic aceste orientări.

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la
[18 luni], standarde tehnice pentru 
evaluarea instrumentelor financiare 
menționate la alineatul (3), care 
încorporează instrumente derivate sau o 
structură ce face foarte dificilă înțelegerea 
și stabilirea de către un investitor de retail
a instrumentelor care ar putea intra în 
cadrul regimului menționat la alineatul 
respectiv, cu excepția OPCVM, și 
actualizează periodic aceste standarde. În 
evaluarea sa, AEVMP ia în considerare 
dacă, pentru fiecare dintre aceste produse, 
complexitatea reduce riscul pentru 
investitori, în comparație cu produsele 
menționate la alineatul (3).

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să poată actualiza lista de produse de la articolul 25 alineatul (3) în mod 
adecvat, ținând seama de criteriile de risc. Produsele menționate mai sus fac obiectul unor 
reglementări europene specifice. Modificările aduse regulamentului privind OPCVM sunt 
introduse în cadrul regimului lor specific, care va fi revizuit în curând. În plus, complexitatea 
nu sporește întotdeauna riscurile.

Amendamentul 838
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la 
[], orientări pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la
[], standarde tehnice pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 
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o structură ce face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, 
conform alineatului (3) litera (a), și 
actualizează periodic aceste orientări.

un instrument derivat, o structură sau care 
sunt nelichide, astfel încât să determine 
care dintre aceste produse ar putea intra 
în domeniul de aplicare al alineatului (3), 
și actualizează periodic aceste standarde.
În evaluarea sa, AEVMP ia în 
considerare dacă, pentru fiecare dintre 
aceste produse, complexitatea și/sau 
nelichiditatea face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, 
conform alineatului (3) litera (a).

Or. en

Amendamentul 839
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la 
[], orientări pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 
o structură ce face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, conform 
alineatului (3) litera (a), și actualizează 
periodic aceste orientări.

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la 
[], orientări pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 
o structură ce face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, conform 
alineatului (3) litera (a), precum și a 
OPCVM bazate pe tehnici complexe de 
administrare a portofoliilor, și 
actualizează periodic aceste orientări.

Or. en

Amendamentul 840
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Societățile de investiții respectă 
dispozițiile Regulamentului privind 
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produsele de investiții cu amănuntul.

Or. fr

Amendamentul 841
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Politici de recrutare și condiții de lucru 

pentru angajații din prima linie
Pentru a asigura respectarea dispozițiilor
privind protecția investitorilor de la 
articolele 24 și 25 din prezenta directivă, 
statele membre impun societăților de 
investiții să mențină politici de recrutare 
și condiții de lucru adecvate pentru 
angajații care oferă consultanță, 
prestează servicii și vând produse 
financiare către clienți. Acești angajați 
trebuie:
(a) să aibă o calificare suficient de înaltă 
și niveluri de cunoștințe superioare cu 
privire la serviciile și produsele oferite;
(b) să beneficieze în permanență de o 
formare adecvată și de informații 
actualizate referitoare la serviciile și 
produsele noi;
(c) să li se acorde timpul și resursele 
necesare pentru a putea oferi servicii de 
consultanță cuprinzătoare și echilibrate și 
pentru a transmite clienților toate 
informațiile pertinente;
(d) să nu facă obiectul unor strategii 
părtinitoare de vânzări, bazate, de 
exemplu, pe ținte de vânzări excesive sau 
pe instrucțiuni de vânzări care vizează un 
anumit serviciu sau produs, care creează 
stimulente susceptibile de a antrena 
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recomandări care nu sunt corecte și 
oneste și nu corespund intereselor 
clienților.

Or. en

Amendamentul 842
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de investiții respectă 
dispozițiile Regulamentului (UE) 
nr. …/… privind produsele de investiții cu 
amănuntul.

Or. fr

Amendamentul 843
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Cerințele minime privind competențele
(1) Statele membre se asigură că 
personalul din societățile de investiții 
deține un nivel adecvat de cunoștințe și 
competențe în legătură cu serviciile de 
investiții sau, după caz, cu serviciile 
auxiliare, pentru a îndeplini cerințele 
prevăzute la articolul 24 din prezenta 
directivă.
(2) Statele membre se asigură că nivelul 
adecvat de cunoștințe și competențe este 
stabilit pe baza calificărilor pe care le 
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recunosc sau pe care le practică.
(3) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții oferă formare 
suficientă și adecvată personalului lor, 
garantând astfel respectarea acestor 
dispoziții.
(4) Statele membre publică criteriile 
stabilite pentru ca personalul societăților 
de investiții să îndeplinească cerințele 
privind competențele. Aceste criterii 
includ o listă de calificări recunoscute de 
statele membre.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 94, privind măsuri care să 
specifice cerințele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) și, în special, cerințele 
necesare pentru un nivel adecvat de 
cunoștințe și competențe.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure un nivel suficient al calificărilor personalului care oferă servicii 
de investiții. Formarea continuă și dezvoltarea permanentă a competențelor trebuie să intre 
în sfera de responsabilitate a societății. În propunerea Comisiei de directivă privind
contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale 2011/0062(COD) a fost sugerată o 
formulare similară. Dată fiind complexitatea produselor de investiții, introducerea cerințelor 
privind calificările este și mai pertinentă pentru directiva MiFID.

Amendamentul 844
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia toate măsurile rezonabile
pentru a obține, la executarea ordinelor, cel 
mai bun rezultat posibil pentru clienții lor
ținând seama de prețul, costurile, 

(1) Statele membre  impun societăților de 
investiții să obțină, atunci când execută 
ordine, cel mai bun preț posibil. Cu toate 
acestea, ori de câte ori există o 
instrucțiune specifică în acest sens din 
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rapiditatea, probabilitatea de executare și 
de soluționare, volumul, natura ordinului 
sau de orice alte considerente privind 
executarea ordinului. Cu toate acestea, de 
fiecare dată când există o instrucțiune 
specifică furnizată de clienți,  societatea 
de investiții execută ordinul respectând
această instrucțiune.

partea clientului, societatea de investiții ia 
toate măsurile necesare pentru a obține, la 
executarea ordinelor, cel mai bun rezultat 
posibil, ținând seama de prețul, costurile, 
rapiditatea, probabilitatea de executare și 
de soluționare, volumul, natura ordinului 
sau de orice alte considerente privind 
executarea ordinului, ținând seama de 
această instrucțiune.

Or. en

Justificare

Principiul celei mai bune executări a fost în foarte mare măsură ineficient până în prezent.

Amendamentul 845
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre  impun societăților de 
investiții să ia toate măsurile rezonabile 
pentru a obține, la executarea ordinelor, cel 
mai bun rezultat posibil pentru clienții lor 
ținând seama de prețul, costurile, 
rapiditatea, probabilitatea de executare și 
de soluționare,  volumul, natura ordinului 
sau de orice alte considerente privind 
executarea ordinului. Cu toate acestea, de 
fiecare dată când există o instrucțiune 
specifică furnizată de clienți,  societatea de 
investiții execută ordinul respectând 
această instrucțiune.

(1) Statele membre  impun societăților de 
investiții să ia toate măsurile rezonabile 
pentru a obține, la executarea ordinelor, cel 
mai bun rezultat posibil pentru clienții lor 
ținând seama de prețul, costurile, 
rapiditatea, probabilitatea de executare și 
de soluționare,  volumul, natura ordinului 
sau de orice alte considerente privind 
executarea ordinului. Cu toate acestea, de 
fiecare dată când există o instrucțiune 
specifică furnizată de clienți,  societatea de 
investiții execută ordinul respectând 
această instrucțiune. În urma executării 
unei tranzacții în numele unui client, 
societatea de investiții pune la dispoziție, 
la cerere, informații privind modul și 
locul de executare a ordinului.

Or. en
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Justificare

Pentru a spori importanța pentru investitori a cerințelor privind cea mai bună executare, este 
important ca acestora să li se comunice modul și locul efectuării tranzacțiilor, în cazul în 
care solicită aceste informații.

Amendamentul 846
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun locurilor de 
executare să pună la dispoziția publicului, 
cel puțin o dată pe an și în mod gratuit, 
date referitoare la calitatea executării 
tranzacțiilor în locul respectiv. Rapoartele 
periodice includ detalii cu privire la prețul, 
rapiditatea și probabilitatea de executare 
pentru fiecare instrument financiar.

(2) Statele membre impun locurilor de 
executare să pună la dispoziția publicului, 
cel puțin o dată pe an și la cerere, date 
referitoare la calitatea executării 
tranzacțiilor în locul respectiv. Rapoartele 
periodice includ detalii cu privire la prețul, 
rapiditatea și probabilitatea de executare 
pentru fiecare instrument financiar.

Or. en

Justificare

Este necesar să se analizeze cu atenție costurile publicării datelor în raport cu beneficiile 
pentru clienți. Locul trebuie să poată percepe taxe de la cei care doresc datele la cerere.

Amendamentul 847
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O societate de investiții nu primește 
nicio remunerație sau avantaj pentru a 
direcționa ordinele către un anumit loc 
sau pentru alte mecanisme de 
tranzacționare și nu aplică niciun 
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mecanism care are ca rezultat 
direcționarea sistematică a fluxurilor
către anumite locuri sau alte mecanisme 
de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Remunerarea fluxurilor de ordine contravine în totalitate principiului celei mai bune 
executări.

Amendamentul 848
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca, în cazul în care 
politica de executare a ordinelor prevede 
posibilitatea executării ordinelor clienților 
în afara unei piețe reglementate, a unui 
MTF sau a unui OTF, societatea de 
investiții să își informeze în mod special 
clienții în legătură cu această posibilitate. 
Statele membre impun societăților de 
investiții să obțină consimțământul 
prealabil expres al clienților lor înainte de a 
începe executarea ordinelor lor în afara 
unei piețe reglementate, a unui MTF sau a 
unui OTF. Societățile de investiții pot 
obține acest consimțământ fie sub forma 
unui acord general, fie pentru anumite 
tranzacții.

Statele membre impun ca, în cazul în care 
politica de executare a ordinelor prevede 
posibilitatea executării ordinelor clienților 
în afara unei piețe reglementate, a unui 
MTF sau a unui OTF, societatea de 
investiții să își informeze în mod special 
clienții în legătură cu această posibilitate. 
Statele membre impun societăților de 
investiții să obțină consimțământul 
prealabil expres al clienților lor înainte de a 
începe executarea ordinelor lor în afara 
unei piețe reglementate, a unui MTF sau a 
unui OTF. Societățile de investiții obțin
acest consimțământ pentru anumite 
tranzacții. Atunci când execută ordine în 
afara unei piețe reglementate sau a unui 
MTF, o societate de investiții trebuie să 
obțină cel mai bun preț pentru clienții săi.

Or. en

Amendamentul 849
Sylvie Goulard
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca, în cazul în care 
politica de executare a ordinelor prevede 
posibilitatea executării ordinelor clienților 
în afara unei piețe reglementate, a unui 
MTF sau a unui OTF, societatea de 
investiții să își informeze în mod special 
clienții în legătură cu această posibilitate. 
Statele membre impun societăților de 
investiții să obțină consimțământul 
prealabil expres al clienților lor înainte de a 
începe executarea ordinelor lor în afara 
unei piețe reglementate, a unui MTF sau a 
unui OTF. Societățile de investiții pot 
obține acest consimțământ fie sub forma 
unui acord general, fie pentru anumite 
tranzacții.

Statele membre impun ca, în cazul în care 
politica de executare a ordinelor prevede 
posibilitatea executării ordinelor clienților 
în afara unei piețe reglementate sau a unui 
MTF, societatea de investiții să își 
informeze în mod special clienții în 
legătură cu această posibilitate. Statele 
membre impun societăților de investiții să 
obțină consimțământul prealabil expres al 
clienților lor înainte de a începe executarea 
ordinelor lor în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF. Societățile 
de investiții pot obține acest consimțământ 
fie sub forma unui acord general, fie pentru 
anumite tranzacții.

Or. en

Amendamentul 850
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să monitorizeze eficacitatea 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor și a politicii lor în acest domeniu 
pentru a identifica lacunele și a le remedia, 
dacă este cazul. În special, societățile de 
investiții examinează în mod regulat dacă 
locurile de executare prevăzute de politica 
lor de executare a ordinelor permit 
obținerea celui mai bun rezultat posibil 
pentru client sau dacă trebuie să opereze 
modificări ale dispozițiilor lor în materie 

Statele membre impun societăților de 
investiții să monitorizeze eficacitatea 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor și a politicii lor în acest domeniu 
pentru a identifica lacunele și a le remedia, 
dacă este cazul, precum și să transmită, 
cel puțin trimestrial, rezultatele acestei 
monitorizări către autoritatea competentă. 
În special, societățile de investiții 
examinează în mod regulat dacă locurile de 
executare prevăzute de politica lor de 
executare a ordinelor permit obținerea celui 
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de executare. Statele membre impun 
societăților de investiții să semnaleze 
clienților orice modificare importantă a 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor sau a politicii lor în acest 
domeniu.

mai bun rezultat posibil pentru client sau 
dacă trebuie să opereze modificări ale 
dispozițiilor lor în materie de executare. 
Statele membre impun societăților de 
investiții să semnaleze clienților orice 
modificare importantă a dispozițiilor lor în 
materie de executare a ordinelor sau a 
politicii lor în acest domeniu. Statele 
membre retrag autorizația societăților de 
investiții a căror politică în materie de 
executare a ordinelor nu asigură cel mai 
bun rezultat posibil pentru clienții lor în 
mod regulat și semnificativ atunci când 
execută ordine în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF.

Or. en

Amendamentul 851
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și 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.

Statele membre impun societăților de 
investiții să publice lunar, pentru fiecare 
categorie de instrumente financiare, cele 
mai importante cinci locuri, din punctul de
vedere al volumelor de tranzacționare 
trimise, în care acestea au executat ordine 
ale clienților în cursul lunilor precedente, 
cu date privind calitatea executării și 
posibilele îmbunătățiri la nivelul 
prețurilor, primite pentru executarea 
ordinelor în cauză ale clientului în
locurile de executare respective. Aceste 
date trebuie calculate de părți terțe 
independente.

Or. en

Justificare

Este important să existe regimuri de prezentare de informații privind societățile de investiții 
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pentru a informa publicul, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, cu privire la 
primele cinci locuri de executare în care acestea execută ordinele clienților. Acestea ar trebui 
consolidate din punctul de vedere al frecvenței și al datelor privind calitatea executării.

Amendamentul 852
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și 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.

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și 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. Aceste rezumate includ 
criteriile pentru selectarea locurilor și 
oferă detalii cu privire la eficacitatea 
mecanismelor de executare a ordinelor și 
cea a politicii de executare, pentru a 
asigura cea mai bună executare pentru 
clienții lor.

Or. en

Justificare

Rezumatele anuale nu sunt relevante pentru investitori. Trebuie să fie disponibile informații 
detaliate pentru a permite investitorilor să compare calitatea executării oferite de diferite 
societăți de investiții.

Amendamentul 853
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și să publice anual, 

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și să publice anual, 
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pentru fiecare categorie de instrumente 
financiare, cele mai importante cinci locuri 
în care acestea au executat ordine ale 
clienților în cursul anului precedent. 

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 au ales, în cadrul 
politicii privind cea mai bună executare, 
să execute ordinele clienților exclusiv pe 
piața primară.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că există în continuare posibilitatea de a executa ordine exclusiv pe 
piața primară, pentru a nu impune sarcini suplimentare micilor brokeri.

Amendamentul 854
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și 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.

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și să publice la 
cerere, pentru fiecare categorie de 
instrumente financiare, cele mai importante 
cinci locuri în care acestea au executat 
ordine ale clienților în cursul anului 
precedent.

Or. en

Justificare

Este necesar să se analizeze cu atenție costurile publicării datelor în raport cu beneficiile 
pentru clienți. Societatea de investiții trebuie să poată percepe taxe de la cei care doresc 
datele la cerere.

Amendamentul 855
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții obligativitatea de a putea 
demonstra clienților lor, la cererea 
acestora, că le-au executat ordinele în 
conformitate cu politica de executare a 
societății.

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții obligativitatea de a putea 
demonstra clienților lor, la cererea 
acestora, că le-au executat ordinele în 
conformitate cu politica de executare a 
societății și cu prezenta directivă.
Societatea de investiții trebuie, la cererea 
clientului, să informeze clientul cu privire 
la locul către care au fost dirijate ordinele 
clientului spre executare în ultimele șase 
luni anterior cererii, la momentul 
efectuării tranzacțiilor, dacă este cazul, 
care au fost generate de astfel de ordine și 
la prețul și dimensiunea altor tranzacții 
executate în aceeași perioadă.

Or. en

Justificare

Clientul ar trebui să fie realmente în măsură să verifice calitatea executării ordinelor sale de 
către societatea de investiții.

Amendamentul 856
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, care să specifice:

(7) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili:

Or. en

Justificare

Pare inutil ca și Comisia, și AEVMP să trateze chestiuni similare.  Din moment ce această 
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chestiune este mai mult tehnică decât politică, ea ar trebui să revină AEVMP.

Amendamentul 857
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale competente supraveghează 
respectarea de către societățile de 
investiții a dispozițiilor privind cea mai
bună executare prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 858
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care specifică:

(3) Pentru a asigura că măsurile privind 
protecția investitorilor și funcționarea 
corectă și corespunzătoare a piețelor țin 
seama de progresele tehnice de pe piețele 
financiare, precum și pentru a asigura 
aplicarea uniformă a alineatelor (1) și (2), 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, 
privind măsuri care specifică:

Or. en

Justificare

Formularea inițială a Comisiei din MiFID I este reintrodusă, întrucât constituie, în 
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continuare, un element-cheie al directivei.

Amendamentul 859
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care specifică:

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili:

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică, prin urmare AEVMP este cea mai în măsură să prezinte 
propuneri în această privință.

Amendamentul 860
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
________________
* JO: A se introduce data …

Or. en
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Amendamentul 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre interzic agenților afiliați 
înregistrați pe teritoriul lor să gestioneze 
fonduri și/sau instrumente financiare ale 
clienților.

În conformitate cu articolul 16 alineatele 
(6), (8) și (9), statele membre pot autoriza
agenții afiliați înregistrați pe teritoriul lor 
să gestioneze fonduri și/sau instrumente 
financiare ale clienților în numele și sub 
responsabilitate deplină a societății de 
investiții pentru care acționează pe 
teritoriul lor sau, în cazul unei operațiuni 
transfrontaliere, pe teritoriul unui stat 
membru care autorizează un agent afiliat 
să gestioneze fondurile clienților, cu 
condiția ca societatea de investiții pentru 
care agentul afiliat acționează să fie 
autorizată să gestioneze fondurile 
clienților.

Or. en

Justificare

MiFID I a acordat statelor membre opțiunea de a le permite agenților afiliați de pe teritoriul 
lor să gestioneze fondurile și/sau instrumentele financiare ale clienților dacă agenții se află 
în responsabilitatea deplină a societății de investiții pentru care acționează. În propunerea 
actuală însă, COM a propus eliminarea acestei opțiuni. Mai multe state membre au folosit 
această opțiune pentru agenții afiliați ai societăților de investiții care gestionau și fonduri ale 
clienților, și nu au avut experiențe negative sau plângeri.

Amendamentul 862
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenții afiliați sunt înregistrați în (3) Agenții afiliați sunt înregistrați în 
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registrul public din statul membru în care 
aceștia sunt stabiliți. AEVMP publică pe 
site-ul său internet trimiterile sau legăturile 
hipertext către toate registrele publice 
înființate în temeiul prezentului articol de 
către statele membre care hotărăsc să 
permită societăților de investiții să apeleze 
la agenți afiliați.

registrul public din statul membru. 
AEVMP publică pe site-ul său internet 
trimiterile sau legăturile hipertext către 
toate registrele publice înființate în temeiul 
prezentului articol de către statele membre 
care hotărăsc să permită societăților de 
investiții să apeleze la agenți afiliați.

Or. en

Amendamentul 863
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin cunoștințele generale, 
comerciale și profesionale necesare pentru 
a comunica precis oricărui client sau 
oricărui client potențial toate informațiile 
pertinente privind serviciul propus.

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că dețin un nivel de 
cunoștințe și competențe adecvat, bazat pe 
calificările recunoscute necesare pentru a 
comunica precis oricărui client sau oricărui 
client potențial toate informațiile pertinente 
privind serviciul propus.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții are un impact imens asupra vieților cetățenilor. Prin urmare, agenții 
afiliați ar trebui să dețină un nivel adecvat de calificări pentru a oferi clienților consultanță 
cu privire la modul în care să își investească fondurile.

Amendamentul 864
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pot fi înscriși Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
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în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin cunoștințele generale, 
comerciale și profesionale necesare pentru 
a comunica precis oricărui client sau 
oricărui client potențial toate informațiile 
pertinente privind serviciul propus.

în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că au o bună reputație și că 
dețin un nivel de cunoștințe și competențe 
adecvat, bazat pe calificările recunoscute 
necesare pentru a comunica precis oricărui 
client sau oricărui client potențial toate 
informațiile pertinente privind serviciul 
propus.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să stabilească un nivel minim de calificare pentru cei care 
vând produse financiare clienților de retail; totuși, acest nivel ar trebui să fie specific pentru 
fiecare stat membru, având în vedere numeroasele diferențe în ceea ce privește cunoștințele și 
experiența investitorilor din fiecare stat membru.

Amendamentul 865
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin cunoștințele generale, 
comerciale și profesionale necesare pentru 
a comunica precis oricărui client sau 
oricărui client potențial toate informațiile 
pertinente privind serviciul propus.

Statele membre se asigură că agenții 
afiliați pot fi înscriși în registrul public 
doar în momentul în care s-a stabilit că au 
o bună reputație și că dețin un nivel de 
cunoștințe și competențe adecvat, bazat pe 
calificările recunoscute necesare pentru a 
comunica precis oricărui client sau oricărui 
client potențial toate informațiile pertinente 
privind serviciul propus. Agenților afiliați 
li se solicită să urmeze cursuri de formare 
profesională continuă pentru a-și 
actualiza și valida cunoștințele și 
competențele.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții are un impact imens asupra vieților oamenilor.  Prin urmare, agenții 
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afiliați ar trebui să dețină un nivel adecvat de calificări pentru a oferi clienților consultanță 
cu privire la modul în care să își investească fondurile.

Amendamentul 866
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin cunoștințele generale, 
comerciale și profesionale necesare pentru 
a comunica precis oricărui client sau 
oricărui client potențial toate informațiile 
pertinente privind serviciul propus.

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin un nivel de cunoștințe 
și competențe adecvat, bazat pe 
calificările recunoscute necesare pentru a 
comunica precis oricărui client sau oricărui 
client potențial toate informațiile pertinente 
privind serviciul propus.

Or. en

Amendamentul 867
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pot fi înscriși 
în registrul public doar agenții afiliați 
despre care s-a stabilit că au o bună 
reputație și că dețin cunoștințele generale, 
comerciale și profesionale necesare pentru 
a comunica precis oricărui client sau 
oricărui client potențial toate informațiile 
pertinente privind serviciul propus.

Statele membre se asigură că agenții afiliați 
au o bună reputație și dețin cunoștințele 
generale, comerciale și profesionale 
necesare pentru a comunica precis oricărui 
client sau oricărui client potențial toate 
informațiile pertinente privind serviciul 
propus.

Or. en



AM\901765RO.doc 135/182 PE489.465v01-00

RO

Amendamentul 868
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide că societățile de 
investiții au posibilitatea de a verifica dacă 
agenții afiliați la care au apelat se bucură 
de o reputație suficient de bună și au 
cunoștințele menționate la al treilea 
paragraf.

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții verifică dacă agenții afiliați la 
care au apelat se bucură de o reputație 
suficient de bună și au cunoștințele 
menționate la al treilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 5 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de investiții oferă agenților 
afiliați informații complete privind 
serviciile lor de investiții și instrumentele 
lor financiare, care trebuie actualizate cel 
puțin trimestrial, cu un termen maxim de 
raportare de 60 de zile.
Agenții afiliați sunt obligați să furnizeze 
aceste informații clienților sau 
potențialilor clienți înaintea primirii 
ordinelor sau a plasării instrumentelor
financiare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că investitorii sunt pe deplin informați cu privire la potențialele conflicte de 
interese, este vital ca societățile de investiții și agenții afiliați să fie cu totul transparenți cu 
privire la relațiile dintre furnizori și agenți.
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Amendamentul 870
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că  societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau  să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau  să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la articolul 
24 [cu excepția alineatului (3)], la 
articolul 25 [cu excepția alineatului (5)], 
la articolul 27 și la articolul 28 alineatul 
(1), în ceea ce privește tranzacțiile 
respective sau orice serviciu auxiliar legat 
direct de aceste tranzacții.

Statele membre se asigură că  societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau  să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau  să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la 
articolul 24, la articolul 25, la articolul 27 
și la articolul 28 alineatul (1), în ceea ce 
privește tranzacțiile respective sau orice 
serviciu auxiliar legat direct de aceste 
tranzacții.

Or. en

Justificare

Propunerea mărește volumul de informații care trebuie furnizate contrapărților eligibile 
[articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (5)]. Clienții de retail ar trebui să se
bucure de cel mai ridicat nivel de protecție, iar contrapărțile eligibile își pot proteja propriile 
interese, de exemplu pot decide cu privire la informațiile etc. pe care le doresc; trimiterile la 
articolele 24 și 25, care figurează în articolul 30, ar trebui, prin urmare, să fie excluse [ceea 
ce înseamnă că și la articolul 25 alineatul (6) litera (c) ar trebui să se facă eliminări].

Amendamentul 871
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
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numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la articolul 
24 [cu excepția alineatului (3)], la 
articolul 25 [cu excepția alineatului (5)], 
la articolul 27 și la articolul 28 alineatul 
(1), în ceea ce privește tranzacțiile 
respective sau orice serviciu auxiliar legat 
direct de aceste tranzacții.

numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la 
articolul 24, la articolul 25, la articolul 27 
și la articolul 28 alineatul (1), în ceea ce 
privește tranzacțiile respective sau orice 
serviciu auxiliar legat direct de aceste 
tranzacții.

Or. en

Justificare

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Amendamentul 872
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la articolul 
24 [cu excepția alineatului (3)], la articolul 
25 [cu excepția alineatului (5)], la articolul 
27 și la articolul 28 alineatul (1), în ceea ce 

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la articolul 
24 [cu excepția alineatelor (3), (5), (6) și 
(7)], la articolul 25 [cu excepția alineatului 
(5)], la articolul 27 și la articolul 28 
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privește tranzacțiile respective sau orice 
serviciu auxiliar legat direct de aceste 
tranzacții.

alineatul (1), în ceea ce privește tranzacțiile 
respective sau orice serviciu auxiliar legat 
direct de aceste tranzacții.

Or. en

Amendamentul 873
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine pot antrena tranzacții între 
contrapărți eligibile sau încheia tranzacții 
cu aceste contrapărți fără a trebui să 
respecte obligațiile prevăzute la articolul 
24 [cu excepția alineatului (3)], la articolul 
25 [cu excepția alineatului (5)], la articolul 
27 și la articolul 28 alineatul (1), în ceea ce 
privește tranzacțiile respective sau orice 
serviciu auxiliar legat direct de aceste 
tranzacții.

Statele membre se asigură că societățile de 
investiții autorizate să execute ordine în 
numele clienților și /sau să tranzacționeze 
în cont propriu și /sau să primească și să 
transmită ordine și/sau să ofere servicii de 
administrare a portofoliilor pot antrena 
tranzacții între contrapărți eligibile sau 
încheia tranzacții cu aceste contrapărți fără 
a trebui să respecte obligațiile prevăzute la 
articolul 24 [cu excepția alineatului (3)], la 
articolul 25 [cu excepția alineatului (5)], la 
articolul 27 și la articolul 28 alineatul (1), 
în ceea ce privește tranzacțiile respective 
sau orice serviciu auxiliar legat direct de 
aceste tranzacții.

Or. en

Justificare

Societăților de investiții care oferă servicii de administrare a portofoliilor financiare le este 
interzisă acceptarea unor beneficii pecuniare plătite de un terț pentru astfel de servicii (cu 
excepția cazului în care acestea sunt primite direct de la investitor). Obligația menționată nu 
ia în considerare faptul că, în general, clienții profesioniști sau de retail necesită un nivel mai 
ridicat de protecție, în comparație cu contrapărțile eligibile. În acest context, domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui limitat la situațiile în care serviciile de 
administrare a portofoliilor financiare sunt prestate clienților profesioniști sau de retail.

Amendamentul 874
Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc ca și contrapărți 
eligibile în sensul prezentului articol 
societățile de investiții, instituțiile de 
credit, întreprinderile de asigurări, 
OPCVM și societățile de administrare ale 
acestora, fondurile de pensii și societățile 
de administrare ale acestora, celelalte 
instituții financiare autorizate și 
reglementate în conformitate cu legislația 
Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat 
membru, întreprinderile exceptate de la 
aplicarea prezentei directive în temeiul 
articolului 2 alineatul (1) litera (k), 
guvernele naționale și serviciile lor, 
inclusiv organismele publice însărcinate cu
gestionarea datoriei publice la nivel 
național, băncile centrale și organizațiile 
supranaționale.

Statele membre recunosc ca și contrapărți 
eligibile în sensul prezentului articol 
societățile de investiții, instituțiile de 
credit, întreprinderile de asigurări, 
OPCVM și societățile de administrare ale 
acestora, fondurile de pensii și societățile 
de administrare ale acestora, celelalte 
instituții financiare autorizate și 
reglementate în conformitate cu legislația 
Uniunii sau cu dreptul intern al unui stat 
membru, întreprinderile exceptate de la 
aplicarea prezentei directive în temeiul 
articolului 2 alineatul (1) litera (k), 
guvernele naționale și serviciile lor, 
inclusiv organismele publice însărcinate cu 
gestionarea datoriei publice la nivel 
național, băncile centrale și organizațiile 
supranaționale. Cu toate acestea, 
autoritățile municipale și organismele 
administrative regionale sunt scutite.

Or. en

Amendamentul 875
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea ca și contraparte eligibilă în 
conformitate cu primul paragraf nu aduce 
atingere dreptului entităților în cauză să 
solicite, fie în mod general, fie pentru 
fiecare tranzacție, să fie tratate ca și clienți 
ale căror relații de afaceri cu societatea de 
investiții intră sub incidența articolelor 24, 
25, 27 și 28.

Clasificarea ca și contraparte eligibilă în 
conformitate cu primul paragraf nu aduce 
atingere dreptului entităților în cauză să 
notifice brokerilor lor, fie în mod general, 
fie pentru fiecare tranzacție, dreptul lor de 
a fi tratate ca și clienți ale căror relații de 
afaceri cu societatea de investiții intră sub 
incidența articolelor 24, 25, 27 și 28.
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Or. en

Justificare

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Amendamentul 876
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care definesc:

eliminat

(a) procedurile care trebuie urmate pentru 
a solicita tratarea ca și client în
conformitate cu alineatul (2);
(b) procedurile care trebuie urmate pentru 
a obține confirmarea expresă a 
contrapărților potențiale în conformitate 
cu alineatul (3);
(c) cerințele proporționate stabilite în 
prealabil, inclusiv pragurile cantitative, 
care ar permite considerarea unei 
întreprinderi ca și contraparte eligibilă în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se specifice procedurile pentru respectarea obligațiilor prevăzute în 
legislația UE și ar trebui ca statele membre să beneficieze de suficient spațiu de manevră la 
implementare pentru a putea lua în considerare particularitățile naționale.
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Amendamentul 877
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile care trebuie urmate pentru a 
solicita tratarea ca și client în conformitate 
cu alineatul (2);

(a) procedurile care trebuie urmate pentru a 
notifica unui broker dreptul de a fi tratată
ca și client în conformitate cu alineatul (2);

Or. en

Justificare

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Amendamentul 878
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea respectării regulilor MTF-
ului sau OTF-ului și a altor obligații legale

Monitorizarea respectării regulilor MTF-
ului și a altor obligații legale

Or. en

Amendamentul 879
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
instituie și să mențină dispoziții și 
proceduri eficiente, în ceea ce privește 
MTF-ul sau OTF-ul, pentru a controla în 
mod regulat că utilizatorii sau clienții 
sistemului îi respectă regulile. Societățile 
de investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF 
monitorizează tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii sau clienți lor în cadrul 
sistemelor lor pentru a identifica încălcările 
regulilor respective, orice condiție de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
instituie și să mențină dispoziții și 
proceduri, în ceea ce privește MTF-ul sau 
OTF-ul, pentru a controla în mod regulat 
că utilizatorii sau clienții sistemului îi 
respectă regulile. Societățile de investiții și 
operatorii de piață care exploatează un 
MTF sau un OTF monitorizează ordinele 
plasate, tranzacțiile executate și ordinele 
anulate de utilizatorii sau clienți lor în 
cadrul sistemelor lor pentru a identifica 
încălcările regulilor respective, orice 
condiție de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței sau orice 
comportament care poate sugera un abuz 
de piață.

Or. en

Justificare

Acest amendament este introdus pentru a asigura că, pe lângă piețele reglementate 
[articolul 51 alineatul (3)] operatorii unui MTF și ai unui OTF monitorizează, de asemenea, 
raportul dintre ordinele plasate și cele anulate. Cel mai adecvat loc pentru stabilirea unui 
raport este Regulamentul privind abuzul de piață, la articolul 8 alineatul (3) litera (c), la o 
nouă liniuță „- anularea ordinelor peste un procent zilnic de 30 % din ordinele executate în 
raport cu ordinele plasate, cu excepția cazului în care se transmite autorității o explicație în 
scris”.

Amendamentul 880
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
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instituie și să mențină dispoziții și 
proceduri eficiente, în ceea ce privește 
MTF-ul sau OTF-ul, pentru a controla în 
mod regulat că utilizatorii sau clienții 
sistemului îi respectă regulile. Societățile 
de investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF 
monitorizează tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii sau clienți lor în cadrul 
sistemelor lor pentru a identifica încălcările 
regulilor respective, orice condiție de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață.

instituie și să mențină dispoziții și 
proceduri eficiente, în ceea ce privește 
MTF-ul sau OTF-ul, pentru a controla în 
mod regulat că utilizatorii sau clienții 
sistemului îi respectă regulile. Societățile 
de investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF 
monitorizează tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii sau clienți lor în cadrul 
sistemelor lor pentru a identifica încălcările 
regulilor respective, orice condiție de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață. Statele 
membre se asigură că operatorii de pe 
piață care exploatează un MTF sau OTF 
dețin resurse suficiente pentru a asigura o 
monitorizare eficientă.

Or. en

Amendamentul 881
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
instituie și să mențină dispoziții și 
proceduri eficiente, în ceea ce privește 
MTF-ul sau OTF-ul, pentru a controla în 
mod regulat că utilizatorii sau clienții 
sistemului îi respectă regulile. Societățile 
de investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF
monitorizează tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii sau clienți lor în cadrul 
sistemelor lor pentru a identifica încălcările 
regulilor respective, orice condiție de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață.

(1) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să instituie și să 
mențină dispoziții și proceduri eficiente, în 
ceea ce privește MTF-ul, pentru a controla 
în mod regulat că utilizatorii sau clienții 
sistemului îi respectă regulile. Societățile 
de investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF monitorizează 
tranzacțiile efectuate de utilizatorii sau 
clienți lor în cadrul sistemelor lor pentru a 
identifica încălcările regulilor respective, 
orice condiție de tranzacționare de natură 
să perturbe stabilitatea pieței sau orice 
comportament care poate sugera un abuz 
de piață.
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Or. en

Amendamentul 882
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
societățile de investiții și operatorii de 
piață care exploatează un loc de 
tranzacționare își înregistrează 
tranzacțiile pentru a asigura identificarea 
clientului („trade marking” – marcare a 
tranzacției).

Or. en

Amendamentul 883
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor care exploatează 
un MTF sau un OTF să semnaleze 
autorității competente încălcările grave ale 
acestor reguli, orice condiție de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață. De 
asemenea, statele membre impun 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF să transmită fără întârziere 
informațiile relevante autorității 
competente pentru cercetarea și urmărirea 
în justiție a abuzurilor de piață și să îi 
acorde acesteia tot ajutorul necesar pentru 
cercetarea și urmărirea în justiție a 

(2) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor care exploatează 
un MTF să semnaleze autorității 
competente încălcările grave ale acestor 
reguli, orice condiție de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței sau 
orice comportament care poate sugera un 
abuz de piață. De asemenea, statele 
membre impun societăților de investiții și 
operatorilor de piață care exploatează un 
MTF să transmită fără întârziere 
informațiile relevante autorității 
competente pentru cercetarea și urmărirea 
în justiție a abuzurilor de piață și să îi 
acorde acesteia tot ajutorul necesar pentru 
cercetarea și urmărirea în justiție a 
abuzurilor de piață comise în sistemele sale 
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abuzurilor de piață comise în sistemele sale 
sau prin intermediul acestora.

sau prin intermediul acestora.

Or. en

Amendamentul 884
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili resursele care trebuie asigurate 
pentru a garanta monitorizarea eficientă 
a unui MTF sau OTF.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_____________
*JO: A se introduce data …

Or. en

Justificare

Monitorizarea eficientă impune lipsa concurenței dintre piețe în această privință.

Amendamentul 885
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 32 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea și retragerea instrumentelor 
de la tranzacționare în cadrul unui MTF

Suspendarea și retragerea instrumentelor 
de la tranzacționare în cadrul unui MTF
sau OTF

Or. en

Amendamentul 886
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF ce suspendă sau 
retrage de la tranzacționare un instrument 
financiar să facă publică această decizie, să 
o comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri și OTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente. 
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca alte
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 
necomunicării de informații despre 
emitent sau despre instrumentul 
financiar, cu excepția cazului în care 
acest lucru ar putea afecta în mod 
semnificativ interesele investitorilor sau 
compromite funcționarea ordonată a 
pieței. Statele membre impun ca celelalte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
să comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF să suspende sau să 
retragă de la tranzacționare un instrument 
financiar ca urmare a unei decizii a pieței 
reglementate în care instrumentul a fost 
admis inițial la tranzacționare și dacă 
motivul suspendării are caracter global,
să facă publică această decizie, să o 
comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri și OTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente. 
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri să își comunice decizia de a nu 
suspenda sau retrage instrumentul 
financiar respectiv de la tranzacționare 
autorității competente proprii și tuturor 
piețelor reglementate, MTF-urilor și OTF-
urilor care tranzacționează același 
instrument financiar, incluzând o explicație 
privind motivul pentru care decizia a fost 
să nu se suspende sau să nu se retragă 
instrumentul financiar de la tranzacționare.
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reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
care tranzacționează același instrument 
financiar, incluzând o explicație dacă
decizia a fost să nu se suspende sau să nu 
se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește dispozițiile echilibrate din „directiva privind transparența”, MiFID II nu 
ar trebui să prevadă obligații implicite de raportare extinsă în defavoarea emitenților care 
sunt, de asemenea, tranzacționați în cadrul MTF sau OTF. Date fiind dispozițiile „directivei 
privind transparența”, neprezentarea de informații privind emitentul nu poate fi evaluată de 
MTF sau OTF, întrucât acestea nu sunt menite a fi destinatarii informațiilor corporative 
prezentate.

Amendamentul 887
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF ce suspendă sau 
retrage de la tranzacționare un instrument 
financiar să facă publică această decizie, să 
o comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri și OTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente. 
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca alte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 

(1) Fără a aduce atingere dreptului 
autorității competente de a solicita 
suspendarea sau retragerea unui 
instrument de la tranzacționare în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (1) 
literele (d) și (e), operatorul unei piețe 
reglementate, al unui MTF sau al unui 
OTF poate suspenda sau retrage de la 
tranzacționare orice instrument financiar 
care nu mai respectă normele pieței 
reglementate, ale MTF-ului sau OTF-
ului, cu excepția cazurilor în care o astfel 
de măsură ar putea prejudicia în mod 
semnificativ interesele investitorilor sau 
ar putea compromite buna funcționare a 
pieței.
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necomunicării de informații despre 
emitent sau despre instrumentul 
financiar, cu excepția cazului în care 
acest lucru ar putea afecta în mod 
semnificativ interesele investitorilor sau 
compromite funcționarea ordonată a 
pieței. Statele membre impun ca celelalte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri să 
comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
care tranzacționează același instrument 
financiar, incluzând o explicație dacă 
decizia a fost să nu se suspende sau să nu 
se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează o piață reglementată, un MTF 
sau un OTF ce suspendă sau retrage de la 
tranzacționare un instrument financiar să 
facă publică această decizie, să o comunice 
piețelor reglementate, altor MTF-uri și 
OTF-urilor care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile pertinente autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre. În cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 
neprezentării de informații cu privire la 
emitent sau la instrumentul financiar, 
autoritatea competentă corespunzătoare, 
astfel cum este definită la articolul 2 
alineatul (7) din Regulamentul (CE) 
nr. 1287/2006 al Comisiei, impune ca alte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
sau orice alt mecanism de tranzacționare 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă, de 
asemenea, imediat instrumentul financiar 
respectiv de la tranzacționare. Statele 
membre impun ca celelalte piețe 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri să 
comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
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care tranzacționează același instrument 
financiar, incluzând o explicație dacă 
decizia a fost să nu se suspende sau să nu 
se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru prevederea de norme diferite destinate pieței reglementate, 
MTF-ului, OTF-ului în această privință. Autoritatea competentă relevantă pentru 
instrumentul financiar în cauză are competența de a suspenda sau de a retrage instrumentul 
financiar de la tranzacționare pentru toate locurile de tranzacționare.

Amendamentul 888
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF ce suspendă sau 
retrage de la tranzacționare un instrument 
financiar să facă publică această decizie, să 
o comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri și OTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente. 
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca alte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care
suspendarea sau retragerea se datorează 
necomunicării de informații despre emitent 
sau despre instrumentul financiar, cu 
excepția cazului în care acest lucru ar putea 
afecta în mod semnificativ interesele 

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF ce suspendă sau 
retrage de la tranzacționare un instrument 
financiar să facă publică această decizie, să 
o comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile pertinente autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre. Statele membre 
impun ca alte piețe reglementate, MTF-uri 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 
necomunicării de informații despre emitent 
sau despre instrumentul financiar, cu 
excepția cazului în care acest lucru ar putea 
afecta în mod semnificativ interesele 
investitorilor sau compromite funcționarea 
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investitorilor sau compromite funcționarea 
ordonată a pieței. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri să comunice deciziile lor 
autorității competente proprii și tuturor 
piețelor reglementate, MTF-urilor și OTF-
urilor care tranzacționează același 
instrument financiar, incluzând o explicație 
dacă decizia a fost să nu se suspende sau să 
nu se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

ordonată a pieței. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri să 
comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 
reglementate, MTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar, incluzând o explicație dacă 
decizia a fost să nu se suspende sau să nu 
se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 889
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare în 
scopul stabilirii formatului și termenelor 
pentru comunicările și publicările 
menționate la alineatul (1).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Având în vedere volumul de lucru al AEVMP, ar trebui asigurat un grad de prioritizare.  
Standardele privind formatul și momentul efectuării unei comunicări nu par a fi necesare.
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Amendamentul 890
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a enumera situațiile specifice în 
care interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ și funcționarea ordonată 
a pieței interne este compromisă, astfel 
cum se menționează la alineatele (1) și (2), 
și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1).

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a enumera situațiile specifice în care 
interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ și funcționarea ordonată 
a pieței interne este compromisă, astfel 
cum se menționează la alineatele (1) și (2), 
și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1).

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________

*JO: A se introduce data: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 891
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
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94 pentru a enumera situațiile specifice în 
care interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ și funcționarea ordonată 
a pieței interne este compromisă, astfel 
cum se menționează la alineatele (1) și (2), 
și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1).

a enumera situațiile specifice în care 
interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ și funcționarea ordonată 
a pieței interne este compromisă, astfel 
cum se menționează la alineatele (1) și (2), 
și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1).

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [...]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________

* JO: A se introduce data …

Or. en

Justificare

Chestiunea privind situațiile specifice care ar putea dăuna intereselor unui investitor este, în 
mare măsură, una tehnică, prin urmare, AEVMP este cea mai în măsură să prezinte 
propuneri în acest sens.

Amendamentul 892
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la primirea 
notificării menționate la articolul 32 
alineatul (3) din Regulamentul UE 
nr. …/… [MiFIR], AEVMP poate adopta 
decizii individuale prin care impune 
autorităților competente să ia măsurile 
necesare pentru a răspunde evoluțiilor 
negative care pot periclita grav buna 
funcționare și integritatea sau stabilitatea, 
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în general, a piețelor financiare, 
amenințând grav protecția investitorilor 
în ceea ce privește propria sa competență
în situații de urgență. În plus, AEVMP 
poate extinde punerea în aplicare a 
deciziilor individuale la alte autorități 
competente naționale.

Or. en

Amendamentul 893
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] Articol eliminat

Or. en

Amendamentul 894
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
care stabilesc formatul și termenele 
pentru comunicările și publicările 
menționate la alineatul (1).

eliminat

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



PE489.465v01-00 154/182 AM\901765RO.doc

RO

aplicare până la [XXX].

Or. en

Justificare

Având în vedere volumul de lucru al AEVMP, ar trebui asigurat un grad de prioritizare.  
Standardele privind formatul și momentul efectuării unei comunicări nu par a fi necesare.

Amendamentul 895
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperare și schimb de informații pentru 
MTF-uri și OTF-uri

Cooperare și schimb de informații pentru 
MTF-uri

Or. en

Amendamentul 896
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
informeze imediat societățile de investiții și 
operatorii altor MTF-uri, OTF-uri și piețe 
reglementate cu privire la:

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF să informeze imediat 
societățile de investiții și operatorii altor 
MTF-uri și piețe reglementate cu privire la:

Or. en

Amendamentul 897
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca o societate 
de investiții sau un operator de piață care 
exploatează o piață reglementată, un 
MTF sau un OTF să coopereze cu piața 
reglementată în care este admis la 
tranzacționare un titlu de valoare 
conceput să asigure supravegherea 
încrucișată a piețelor, în conformitate cu 
articolul 11 [MAR].

Or. en

Justificare

Întrucât oportunitățile de a abuza de piețe și de a le manipula cu ajutorul strategiilor care 
vizează mai multe piețe au crescut odată cu fragmentarea piețelor, autoritățile de 
supraveghere a acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura că și strategiile de piață 
încrucișată pot fi detectate. Locul principal de cotare este cel mai bine plasat pentru a prelua 
responsabilitatea globală, deoarece se află mai aproape de fluxul de informații al 
emitentului. Piețele secundare trebuie să fie obligate să coopereze.

Amendamentul 898
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca o societate 
de investiții sau un operator de piață care 
exploatează o piață reglementată sau un 
MTF să coopereze cu autoritatea 
competentă desemnată sau cu o parte 
terță căreia i-a fost delegată sarcina 
supravegherii integrale în timp real, 
pentru îndeplinirea obligațiilor acesteia în 
conformitate cu [articolul 17a (nou) 
MAR].

Or. en
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Justificare

Întrucât oportunitățile de a abuza de piețe și de a le manipula cu ajutorul strategiilor care 
vizează mai multe piețe au crescut odată cu fragmentarea piețelor, autoritățile competente și 
funcțiile de supraveghere ale acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura că aceste 
strategii de piață încrucișată pot fi detectate. Piețele secundare trebuie să fie obligate să 
coopereze.

Amendamentul 899
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca o societate 
de investiții sau un operator de piață care 
exploatează o piață reglementată, un 
MTF sau un OTF, care sunt locuri de 
tranzacționare pe piața secundară pentru 
o acțiune specifică, să coopereze cu locul 
de tranzacționare pe piața primară pentru 
acțiunea respectivă, în vederea 
îndeplinirii obligațiilor sale în 
conformitate cu [articolul 11 MAR].

Or. en

Justificare

Dat fiind că, în urma punerii în aplicare a MiFID, are loc o fragmentare a tranzacționării,
oportunitățile de abuz și de manipulare a piețelor prin strategii de piață încrucișată au sporit. 
Nu există o funcție de supraveghere în timp real care să vizeze toate tranzacțiile aferente unei 
acțiuni, nici în locurile de tranzacționare, și nici în cadrul autorităților competente. Această 
lacună trebuie eliminată. Funcția de supraveghere a locurilor de tranzacționare de pe piața 
primară ar trebui să facă acest lucru, întrucât este cea mai apropiată de fluxul de informații 
din partea emitentului.

Amendamentul 900
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1



AM\901765RO.doc 157/182 PE489.465v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare în scopul stabilirii 
circumstanțelor specifice care impun 
necesitatea informării conform alineatului 
(1).

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare în scopul stabilirii 
circumstanțelor specifice care impun 
necesitatea informării conform alineatului 
(1), și a cerințelor și condițiilor specifice 
pentru cooperarea dintre locurile de 
tranzacționare de pe piața primară și cele 
de pe piața secundară, menționate la 
alineatul (1a).

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să elaboreze orientări pentru normele de punere în aplicare privind 
cooperarea pentru supraveghere dintre diferitele locuri de tranzacționare.

Amendamentul 901
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare în scopul stabilirii 
circumstanțelor specifice care impun 
necesitatea informării conform alineatului 
(1).

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare în scopul stabilirii 
circumstanțelor specifice care impun 
necesitatea informării conform alineatului 
(1) și a cerințelor și condițiilor specifice 
pentru cooperare, menționate la 
alineatul (1a).

Or. en

Justificare

Întrucât oportunitățile de a abuza de piețe și de a le manipula cu ajutorul strategiilor care 
vizează mai multe piețe au crescut odată cu fragmentarea piețelor, autoritățile competente și 
funcțiile de supraveghere ale acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura că aceste 
strategii de piață încrucișată pot fi detectate. Piețele secundare trebuie să fie obligate să 
coopereze. AEVMP este cea mai în măsură să elaboreze aceste norme în detaliu.
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Amendamentul 902
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) majoritatea produselor financiare 
tranzacționate pe piață sunt produse care 
finanțează direct întreprinderile mici și 
mijlocii, fără a include instituțiile 
financiare;

Or. en

Justificare

Fără excluderea instituțiilor financiare de pe piețele IMM-urilor, ar putea fi creată o lacună, 
diminuând eficacitatea reglementării MTF.

Amendamentul 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat și pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri fără consimțământul 
emitentului. Într-un asemenea caz, însă, 
emitentul nu este supus niciunei obligații 
legate de guvernanța corporativă sau de 
informarea inițială, periodică sau 
specifică în ceea ce privește cealaltă piață 
pentru IMM-uri.

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri numai cu consimțământul 
emitentului.

Or. en
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Justificare

Decizia privind locul în care sunt tranzacționate instrumentele lor ar trebui să fie luată 
exclusiv de IMM-uri.

Amendamentul 904
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat și pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri fără consimțământul 
emitentului. Într-un asemenea caz, însă, 
emitentul nu este supus niciunei obligații 
legate de guvernanța corporativă sau de 
informarea inițială, periodică sau specifică 
în ceea ce privește cealaltă piață pentru 
IMM-uri.

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat și pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri, dar numai cu
consimțământul explicit al emitentului. 
Într-un asemenea caz, însă, emitentul nu 
este supus niciunei obligații legate de 
guvernanța corporativă sau de informarea 
inițială, periodică sau specifică în ceea ce 
privește cealaltă piață pentru IMM-uri.

Or. en

Justificare

Există mai multe efecte negative care ar putea avea loc dacă se permite tranzacționarea pe 
alte piețe a acțiunilor unei societăți cotate pe o piață de creștere pentru IMM-uri. Acestea 
includ fragmentarea lichidității pentru acțiunile lor, producând prețuri diferite, un control 
mai dificil și o vizibilitate redusă pentru IMM-uri asupra deținătorilor acțiunilor lor și o 
încredere posibil diminuată a investitorilor. Prin urmare, este esențial ca IMM-urile să își 
păstreze capacitatea de a decide dacă doresc ca acțiunile lor să fie tranzacționate și pe alte
piețe de creștere pentru IMM-uri.

Amendamentul 905
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat și pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri fără consimțământul 
emitentului. Într-un asemenea caz, însă, 
emitentul nu este supus niciunei obligații 
legate de guvernanța corporativă sau de 
informarea inițială, periodică sau specifică 
în ceea ce privește cealaltă piață pentru 
IMM-uri.

(7) Statele membre impun ca, în cazul în 
care un instrument financiar al unui 
emitent este admis la tranzacționare pe o 
piață de creștere pentru IMM-uri, 
instrumentul financiar respectiv să poată fi 
tranzacționat pe altă piață de creștere 
pentru IMM-uri numai cu consimțământul 
explicit al emitentului. Într-un asemenea 
caz, însă, emitentul nu este supus niciunei 
obligații legate de guvernanța corporativă 
sau de informarea inițială, periodică sau 
specifică în ceea ce privește cealaltă piață 
pentru IMM-uri.

Or. en

Justificare

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Amendamentul 906
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorității competente a statului membru 
în care se găsește sucursala îi revine 
sarcina de a se asigura că serviciile 
furnizate de sucursală pe teritoriul său 
respectă obligațiile prevăzute la articolele 
24, 25, 27, 28, din prezenta directivă și la 
articolele 13-23 din Regulamentul (UE) 

Autorității competente a statului membru 
în care se găsește sucursala îi revine 
sarcina de a se asigura că serviciile 
furnizate de sucursală pe teritoriul său 
respectă obligațiile prevăzute la articolele 
24, 25, 26a, 27, 28, din prezenta directivă 
și la articolele 13-23 din Regulamentul 
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nr. …/… [MiFIR], precum și măsurile 
adoptate în conformitate cu aceste 
dispoziții.

(UE) nr. …/… [MiFIR], precum și 
măsurile adoptate în conformitate cu aceste 
dispoziții.

Or. en

Justificare

Pentru a permite introducerea unor noi cerințe mai detaliate privind cunoștințele și 
calificarea, astfel cum se indică în amendamentul anterior la articolul 26, responsabilitățile 
în acest sens trebuie conferite statelor membre gazdă.

Amendamentul 907
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă a statului membru 
în care se găsește sucursala este abilitată să 
examineze măsurile instituite de sucursală 
și să solicite modificarea lor, în cazul în 
care o asemenea modificare este strict 
necesară pentru a-i permite autorității 
competente să aplice obligațiile prevăzute 
la articolele 24, 25, 27, 28, din prezenta 
directivă și la articolele 13-23 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR], 
precum și măsurile adoptate în 
conformitate cu aceste dispoziții, în ceea ce 
privește serviciile furnizate și/sau 
activitățile exercitate de sucursală pe 
teritoriul său.

Autoritatea competentă a statului membru 
în care se găsește sucursala este abilitată să 
examineze măsurile instituite de sucursală 
și să solicite modificarea lor, în cazul în 
care o asemenea modificare este strict 
necesară pentru a-i permite autorității 
competente să aplice obligațiile prevăzute 
la articolele 24, 25, 26a, 27, 28, din 
prezenta directivă și la articolele 13-23 din 
Regulamentul (UE) nr. …/…  [MiFIR], 
precum și măsurile adoptate în 
conformitate cu aceste dispoziții, în ceea ce 
privește serviciile furnizate și/sau 
activitățile exercitate de sucursală pe 
teritoriul său.

Or. en

Justificare

Pentru a permite introducerea unor noi cerințe mai detaliate privind cunoștințele și 
calificarea, astfel cum se indică în amendamentul anterior, responsabilitățile în acest sens 
trebuie conferite statelor membre gazdă.
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Amendamentul 908
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre impun  ca 
accesul societăților de investiții respective 
la aceste sisteme să se supună acelorași 
criterii nediscriminatorii, transparente și 
obiective care se aplică participanților 
locali. Statele membre nu limitează 
utilizarea sistemelor respective la 
compensarea și decontarea tranzacțiilor cu 
instrumente financiare efectuate pe o piață 
reglementată sau în cadrul unui MTF sau 
OTF de pe teritoriul lor.

De asemenea, statele membre impun  ca 
accesul societăților de investiții respective 
la aceste sisteme să se supună acelorași 
criterii nediscriminatorii, transparente și 
obiective care se aplică participanților 
locali. Statele membre nu limitează 
utilizarea sistemelor respective la 
compensarea și decontarea tranzacțiilor cu 
instrumente financiare efectuate pe o piață 
reglementată sau în cadrul unui MTF de pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 909
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această apreciere a autorității competente 
în privința pieței reglementate nu aduce 
atingere competențelor băncilor centrale 
naționale în rolul lor de supervizare a 
sistemelor de compensare sau 
competențelor altor autorități însărcinate cu 
supravegherea acestor sisteme. Autoritatea 
competentă ține seama de supervizarea și 
supravegherea deja efectuate de aceste 
instituții pentru a evita repetarea 
nejustificată a controalelor.

Această apreciere a autorității competente 
în privința pieței reglementate nu aduce 
atingere competențelor băncilor centrale 
corespunzătoare în rolul lor de supervizare 
a sistemelor de compensare sau 
competențelor altor autorități însărcinate cu 
supravegherea acestor sisteme. Autoritatea 
competentă ține seama de supervizarea și 
supravegherea deja efectuate de aceste 
instituții pentru a evita repetarea 
nejustificată a controalelor.

Or. en
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Justificare

Băncile centrale care supraveghează sistemele de decontare și compensare pot, de asemenea, 
să fie reprezentate de BCE, și nu numai de o bancă centrală națională.

Amendamentul 910
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Drepturile societăților de investiții 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se aplică 
fără a aduce atingere operatorilor de
contraparte centrală, de sisteme de 
compensare sau de decontare de a refuza
din motive comerciale legitime să ofere 
serviciile solicitate, în special dreptul de a 
refuza să încheie un contract cu o entitate 
care nu îndeplinește cerințele specifice 
privind interoperabilitatea.

Or. pl

Amendamentul 911
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dispozițiile prezentei directive care 
reglementează furnizarea de servicii în 
Uniune de către societățile din țări terțe 
nu ar trebui să afecteze posibilitatea ca 
persoanele stabilite în Uniune să 
beneficieze, la inițiativa lor, de serviciile
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 
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servicii nu trebuie considerate ca fiind
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 
publicitate în Uniune serviciilor sau 
activităților sale de investiții, împreună cu 
serviciile sale auxiliare, în alt mod decât 
în cadrul unei relații existente care 
impune furnizarea de către societate a 
unui serviciu continuu clientului său,
acestea nu ar trebui să fie considerate a fi 
servicii furnizate la inițiativa clientului.

Or. en

Justificare

Considerentul 73 propus în MiFID permite contrapărților eligibile să beneficieze de servicii 
de investiții din partea unor societăți din țări terțe numai la propria inițiativă a acestora. Ar 
trebui clarificat faptul că un astfel de regim pasiv de marketing se aplică tuturor clienților 
europeni și le permite să beneficieze de servicii de investiții furnizate de societăți din țări 
terțe. Includerea considerentului 74 din propunerea privind MiFID în articolul 40a (nou) 
pentru a asigura caracterul obligatoriu al acestei dispoziții.

Amendamentul 912
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evita repetarea nejustificată a 
controalelor, autoritatea competentă ține 
seama de supervizarea și supravegherea 
sistemului de compensare și de decontare 
deja efectuate de către băncile centrale 
naționale în calitate de supervizori ai 
sistemelor de compensare și de decontare 
sau de către alte autorități de supraveghere 
competente în ceea ce privește aceste 
sisteme.

Pentru a evita repetarea nejustificată a 
controalelor, autoritatea competentă ține 
seama de supervizarea și supravegherea 
sistemului de compensare și de decontare 
deja efectuate de către băncile centrale
corespunzătoare în calitate de supervizori 
ai sistemelor de compensare și de 
decontare sau de către alte autorități de 
supraveghere competente în ceea ce 
privește aceste sisteme.

Or. en
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Justificare

Băncile centrale care supraveghează sistemele de decontare și compensare pot, de asemenea, 
să fie reprezentate de BCE, și nu numai de o bancă centrală națională.

Amendamentul 913
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Capitolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] Capitol eliminat

Or. en

Amendamentul 914
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Capitolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] Capitol eliminat

Or. en

Justificare

Întregul capitol ar trebui inclus în regulament.

Amendamentul 915
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii de către societăți din Furnizarea de servicii sau activități de 
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țări terțe către societăți din țări terțe

Or. en

Amendamentul 916
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Capitolul 4 – secțiunea 1 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii prin înființarea unei 
sucursale

Furnizarea de servicii sau activități prin 
înființarea unei sucursale cu „pașaport”

Or. en

Amendamentul 917
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea unei sucursale Înființarea unei sucursale cu „pașaport”

Or. en

Amendamentul 918
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 

(1) Statele membre se asigură că o 
societate dintr-o țară terță poate să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
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exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:

efectueze activități de investiții, împreună 
cu orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale stabilite pe 
teritoriul lor sau în alt stat membru, în 
care sucursala a fost autorizată de
autoritățile competente ale statului
membru în care aceasta este stabilită, în 
conformitate cu următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 919
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață dintr-o 
țară terță care intenționează să furnizeze pe 
teritoriul lor servicii, să exercite activități 
de investiții, împreună cu orice fel de 
servicii auxiliare, sau să ofere servicii 
aferente unui loc de tranzacționare, prin 
înființarea unei sucursale să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:

Or. en

Amendamentul 920
Wolf Klinz
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:

(1) Statele membre impun ca o societate
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare pentru 
clienții de retail, prin înființarea unei 
sucursale să obțină în prealabil o 
autorizație din partea autorităților 
competente ale statelor membre respective, 
în conformitate cu următoarele dispoziții:

Or. en

Amendamentul 921
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:

(1) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună cu 
orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale pentru clienții 
profesioniști să obțină în prealabil o 
autorizație din partea AEVMP, în 
conformitate cu următoarele dispoziții:

Or. en

Amendamentul 922
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu alineatul (3);

(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu alineatul (3), recunoscând 
că respectivul cadru prudențial al țării 
terțe este echivalent;

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 923
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu alineatul (3);

(a) această cerință se aplică numai în 
cazul în care Comisia a adoptat o decizie
privind lipsa echivalenței, în conformitate 
cu alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 924
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de servicii pentru care 
societatea dintr-o țară terță solicită 
autorizația este supusă autorizării și 
supravegherii în țara terță în care este 
stabilită societatea, iar societatea care 
depune cererea este autorizată în mod 
corespunzător.  Țara terță în care este 
stabilită societatea dintr-o țară terță nu este 
inclusă în categoria de țări și teritorii 
necooperante de către Grupul de Acțiune 
Financiară Internațională de luptă 
împotriva spălării banilor și a finanțării 
terorismului; 

(b) furnizarea de servicii pentru care 
societatea dintr-o țară terță solicită 
autorizația este supusă autorizării și 
supravegherii în țara terță în care este 
stabilit sediul central al societății, iar 
societatea din țara terță este autorizată în 
mod corespunzător în respectiva țară. Țara 
terță în care este stabilit sediul central al
societății dintr-o țară terță nu este inclusă 
în categoria de țări și teritorii necooperante 
de către Grupul de Acțiune Financiară 
Internațională de luptă împotriva spălării 
banilor și a finanțării terorismului; 

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 925
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) între autoritățile competente din statul 
membru în cauză și autoritățile de 
supraveghere competente din țara terță 
unde este stabilită societatea există 
acorduri de cooperare care includ dispoziții 
ce reglementează schimbul de informații în 
scopul menținerii integrității pieței și 
protejării investitorilor;

(c) între autoritățile competente din statul 
membru în care este stabilită sucursala și 
autoritățile de supraveghere competente 
din țara terță unde este stabilit sediul 
central al societății există acorduri de 
cooperare care includ dispoziții ce 
reglementează schimbul de informații în 
scopul menținerii integrității pieței și 
protejării investitorilor;
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Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 926
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sucursala dispune liber de suficient 
capital inițial;

eliminat

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 927
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) țara terță în care este stabilită societatea
dintr-o țară terță a semnat un acord cu 
statul membru în care ar urma să fie
înființată sucursala, care respectă pe deplin 

(f) țara terță în care este stabilit sediul 
central al societății dintr-o țară terță a 
semnat un acord cu statul membru în care 
este înființată sucursala, care respectă pe 
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standardele stabilite la articolul 26 din 
Convenția-model a OCDE pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit și pe capital și asigură un schimb de 
informații eficace în domeniul fiscal, 
inclusiv, dacă există, acorduri fiscale 
multilaterale;

deplin standardele stabilite la articolul 26 
din Convenția-model a OCDE pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și pe capital și asigură 
un schimb de informații eficace în 
domeniul fiscal, inclusiv, dacă există, 
acorduri fiscale multilaterale;

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) societatea a solicitat calitatea de 
membru a unui sistem de compensare a 
investitorilor autorizat sau recunoscut în 
conformitate cu Directiva 97/9/CE a 
Parlamentului și a Consiliului din 3 martie 
1997 privind sistemele de compensare 
pentru investitori.

(g) societatea face parte dintr-un sistem de 
compensare a investitorilor autorizat sau 
recunoscut în conformitate cu Directiva 
97/9/CE a Parlamentului și a Consiliului 
din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori, la 
momentul autorizării.

Or. en

Justificare

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)
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Amendamentul 929
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) societatea a solicitat calitatea de 
membru a unui sistem de compensare a 
investitorilor autorizat sau recunoscut în 
conformitate cu Directiva 97/9/CE a 
Parlamentului și a Consiliului din 3 martie 
1997 privind sistemele de compensare 
pentru investitori.

(g) societatea a solicitat calitatea de 
membru al unui sistem de compensare a 
investitorilor autorizat sau recunoscut în 
statul membru în care este stabilită 
sucursala, în conformitate cu Directiva 
97/9/CE a Parlamentului și a Consiliului 
din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori, cu excepția 
cazului în care societatea nu efectuează 
investiții cu investitori acoperiți de un 
astfel de sistem.

Or. en

Justificare

Textul stabilește condițiile în care o societate dintr-o țară terță poate înființa o sucursală într-
un stat membru, care beneficiază de pașaport pentru a desfășura activități comerciale în alte 
state membre. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să autorizeze în 
continuare sucursalele societăților din țări terțe care nu beneficiază de pașaport. Dispozițiile 
nu ar trebui să impună sucursalei o cerință de capital.

Amendamentul 930
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail 

(2) Fără a aduce atingere articolelor 46a 
și 46b, statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
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de pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o sucursală în Uniune.

activități auxiliare pentru clienți de detail 
de pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o sucursală în Uniune, cu 
excepția cazului în care respectivele 
servicii sunt oferite la inițiativa exclusivă 
a persoanei pentru care sunt prestate sau 
sunt oferite în afara Uniunii în orice alt 
mod.

Or. en

Justificare

Restricția aplicată societăților din țări terțe cu privire la serviciile oferite clienților de retail 
nu este în concordanță cu libertatea statelor membre de a continua aplicarea dispozițiilor 
actuale privind autorizarea societăților din țări terțe care nu doresc să aibă acces la un 
pașaport. De asemenea, nu este în concordanță nici cu considerentul 74, întrucât ar părea că 
împiedică investitorii de retail să aibă acces la societăți din țări terțe exclusiv din proprie 
inițiativă (sau, de exemplu, dacă beneficiază de servicii legate de investiții atunci când 
călătoresc în afara UE).

Amendamentul 931
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail 
de pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o sucursală în Uniune.

(2) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail 
și/sau profesioniști de pe teritoriul statelor 
membre respective să înființeze o sucursală 
în Uniune.

Or. en

Justificare

Intenția implicită a Comisiei este de a aplica aceleași dispoziții privind sucursala și 
autorizarea atât în cazul clienților de retail, cât și al celor profesioniști. Cu toate acestea, 
pentru a evita lacunele juridice, această intenție trebuie explicitată în text.
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Amendamentul 932
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail 
de pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o sucursală în Uniune.

(2) Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail 
de pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o societate subsidiară în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 933
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 

Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care vizează aspecte prudențiale și 
care au un efect echivalent cu cerințele 
care vizează aspecte prudențiale, stabilite 
în prezenta directivă, în Regulamentul 
(UE) nr. …/…[MiFIR] și în Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind adecvarea 
capitalului] și măsurile de punere în 
aplicare a acestora, precum și faptul că țara 
terță în cauză prevede recunoașterea 
reciprocă echivalentă efectivă a cadrului 
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prezenta directivă. prudențial aplicabil societăților de investiții 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

O cerință privind „recunoașterea reciprocă echivalentă” a cadrului prudențial ar putea fi 
folosită împotriva societăților din UE. Formularea ar trebui aliniată la EMIR. În dispozițiile 
corespunzătoare din regulamentul EMIR, nu există referințe explicite la „reciprocitate”, a se 
vedea articolul 23 alineatul (3) („recunoaștere echivalentă ...efectivă”) și articolele 3 
alineatul (2) și 23 alineatul (2).

Amendamentul 934
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Comisia adoptă o decizie în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 95, în 
legătură cu o țară terță, dacă măsurile 
legale și de supraveghere ale țării terțe 
respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 935
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților 
de investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora.

Or. en

Justificare

Reciprocitatea nu este justificată și contravine dispozițiilor OMC. Într-o perioadă în care 
avem nevoie de investiții externe în UE, nu este logic să se creeze bariere în calea comerțului.

Amendamentul 936
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 

Comisia adoptă, până la 
31 decembrie 2014, o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
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terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 937
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…[MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților 
de investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, dacă 
măsurile legale și de supraveghere ale țării 
terțe respective asigură faptul că firmele 
autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/…  [MiFIR] și 
în Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora.

Or. en
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Amendamentul 938
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat echivalent dacă îndeplinește 
toate condițiile de mai jos:

Cadrul prudențial al unei țări terțe se 
consideră echivalent dacă îndeplinește 
toate condițiile de mai jos:

Or. en

Amendamentul 939
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat echivalent dacă îndeplinește 
toate condițiile de mai jos:

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat ca având un efect echivalent 
dacă îndeplinește toate condițiile de mai 
jos:

Or. en

Justificare

Aliniere la formularea din EMIR.

Amendamentul 940
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
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considerat echivalent dacă îndeplinește 
toate condițiile de mai jos:

considerat ca având un efect echivalent 
dacă îndeplinește toate condițiile de mai 
jos:

Or. en

Amendamentul 941
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) țara terță aplică condiții de acces 
reciproc pentru societățile de investiții cu 
sediul în UE, iar în respectiva țară terță a 
fost pus în aplicare un regim de 
recunoaștere reciprocă.

Or. en

Amendamentul 942
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O decizie a Comisiei adoptată în temeiul 
prezentului alineat poate fi limitată la o 
categorie sau la anumite categorii de 
societăți. În acest caz, o societate dintr-o 
țară terță poate fi autorizată în sensul 
alineatului (1), dacă intră în una dintre 
categoriile incluse în decizia Comisiei.

Or. en
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Justificare

O cerință de reciprocitate va submina eficacitatea regimului propus. Este posibil ca 
respectivul cadru prudențial să fie echivalent numai în ceea ce privește unele, dar nu toate 
societățile (de exemplu, pentru că unele servicii de investiții nu fac obiectul unor autorizații în 
țara terță).

Amendamentul 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se consideră că o țară terță oferă o 
recunoaștere reciprocă și echivalentă 
dacă sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:
(a) recunoașterea se referă la întregul 
cadru al UE, iar accesul este asigurat în 
condiții de egalitate pentru toate țările 
UE;
(b) drepturile și obligațiile impuse 
societăților sunt similare în UE și în țara 
terță.

Or. en

Justificare

O recunoaștere echivalentă și reciprocă presupune că toate societățile de investiții din UE și 
operatorii de piață europeni vor face obiectul acelorași condiții de acces la piața țării terțe 
care se aplică societăților din țara terță care intră pe piața UE.

Amendamentul 944
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Societatea dintr-o țară terță menționată 
la alineatul (1) depune cererea la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care intenționează să înființeze o 
sucursală după adoptarea de către Comisie 
a deciziei prin care se stabilește echivalența 
cu cerințele descrise la alineatul (3) a 
cadrului legal și de supraveghere din țara 
terță în care societatea dintr-o țară terță este 
autorizată.

(4) Societatea dintr-o țară terță menționată 
la alineatul (1) depune cererea la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care este sau va fi înființată o sucursală 
după adoptarea de către Comisie a deciziei 
prin care se stabilește echivalența cu 
cerințele descrise la alineatul (3) a cadrului 
legal și de supraveghere din țara terță în 
care societatea dintr-o țară terță este 
autorizată, în ceea ce privește aspectele 
prudențiale.

Or. en

Justificare

Societățile din țările terțe care au înființat deja o sucursală într-un stat membru ar trebui să 
poată solicita autorizația în temeiul alineatului (1), pentru a obține acces la pașaport, în 
cazul în care pot îndeplini condițiile pentru pașaport.


