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Amendamentul 945
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 42 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O societate dintr-o țară terță care 
intenționează să obțină autorizația pentru 
furnizarea sau exercitarea oricăror servicii 
sau activități de investiții împreună cu 
orice servicii auxiliare pe teritoriul unui 
stat membru pune la dispoziția autorității 
competente a statului membru respectiv 
următoarele:

O societate de investiții sau un operator de 
piață dintr-o țară terță care intenționează să 
obțină autorizația pentru furnizarea sau 
exercitarea oricăror servicii, activități de 
investiții împreună cu orice servicii
auxiliare sau care furnizează servicii de 
tranzacționare pe teritoriul unui stat 
membru pune la dispoziția autorității 
competente a statului membru respectiv 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 946
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 42 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O societate dintr-o țară terță care 
intenționează să obțină autorizația pentru 
furnizarea sau exercitarea oricăror servicii 
sau activități de investiții împreună cu 
orice servicii auxiliare pe teritoriul unui 
stat membru pune la dispoziția autorității 
competente a statului membru respectiv 
următoarele:

O societate dintr-o țară terță care 
intenționează să obțină autorizația în 
sensul articolului 41 pentru furnizarea sau 
exercitarea oricăror servicii și/sau
activități de investiții împreună cu orice 
servicii auxiliare prin intermediul unei 
sucursale cu sediul pe teritoriul unui stat 
membru pune la dispoziția autorității 
competente a statului membru respectiv 
următoarele:

Or. en
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Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 947
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 42 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind capitalul inițial de 
care dispune liber sucursala.

eliminată

Or. en

Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 948
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă a statului membru 
în care societatea dintr-o țară terță 
intenționează să își înființeze sucursala 
acordă autorizația numai atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Autoritatea competentă a statului membru 
în care societatea dintr-o țară terță își are 
sediul sau intenționează să își înființeze 
sucursala acordă autorizația în sensul 
articolului 41 numai atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
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rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 949
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritatea competentă se asigură că 
sunt îndeplinite condițiile de la 
articolul 41;

(a) autoritatea competentă se asigură că 
sunt îndeplinite condițiile de la 
articolul 41;

Or. en

Amendamentul 950
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
sucursala societății dintr-o țară terță va 
putea să respecte dispozițiile de la 
alineatul (3).

(b) autoritatea competentă se asigură că 
sucursala societății dintr-o țară terță va 
putea să respecte dispozițiile de la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 951
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
sucursala societății dintr-o țară terță va 
putea să respecte dispozițiile de la 
alineatul (3).

(b) autoritatea competentă se asigură că 
sucursala societății dintr-o țară terță va 
putea să respecte dispozițiile de la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 952
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sucursala societății dintr-o țară terță 
autorizate în conformitate cu alineatul (1) 
respectă obligațiile stabilite la articolele 16, 
17, 23, 24, 25, 27, 28 alineatul (1) și 30 din 
prezenta directivă și la articolele 13-23 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR], 
precum și măsurile adoptate în 
conformitate cu aceste dispoziții și face 
obiectul supravegherii de către autoritatea 
competentă din statul membru unde a fost 
acordată autorizația

Sucursala societății dintr-o țară terță 
autorizate în conformitate cu alineatul (1) 
respectă obligațiile stabilite la articolele 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 și 30 din 
prezenta directivă și la articolele 3-23 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR], 
precum și măsurile adoptate în 
conformitate cu aceste dispoziții și face 
obiectul supravegherii de către autoritatea 
competentă din statul membru unde a fost 
acordată autorizația

Or. en

Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 953
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu impun obligații 
suplimentare în ceea ce privește 
organizarea și funcționarea sucursalei 
pentru aspectele reglementate de prezenta 
directivă.

Statele membre nu impun obligații 
suplimentare în ceea ce privește 
organizarea și funcționarea sucursalei 
pentru aspectele reglementate de prezenta 
directivă sau Regulamentul (UE) nr. 
…/…. [MiFIR].

Or. en

Justificare

Sucursalele societăților din țările terțe ar trebui să poată opera MTF-urile și OTF-urile, sub 
rezerva conformității cu aceleași reguli ca și cele ale societăților din cadrul UE.

Amendamentul 954
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii în alte state membre Furnizarea de servicii și realizarea de 
activități în alte state membre

Or. en

Amendamentul 955
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O societate dintr-o țară terță autorizată în 
conformitate cu articolul 43 poate furniza 
sau exercita serviciile și activitățile care 
fac obiectul autorizației în alte state 

O societate dintr-o țară terță autorizată în 
conformitate cu articolul 43 poate furniza 
sau exercita serviciile și activitățile care 
fac obiectul autorizației în alte state 
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membre ale Uniunii fără a fi necesară 
înființarea de noi sucursale. În acest scop, 
ea comunică următoarele informații 
autorității competente a statului membru în 
care este înființată sucursala:

membre ale Uniunii fără a fi necesară 
înființarea de noi sucursale. În acest scop, 
ea comunică următoarele informații 
autorității competente a statului membru în 
care este înființată sucursala:

Or. en

Amendamentul 956
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 45 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre înregistrează societățile 
autorizate în conformitate cu articolul 41. 
Registrul este accesibil publicului și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pe care societățile din țări terțe 
sunt autorizate să le furnizeze sau să le 
exercite. Acest registru se actualizează în 
mod regulat. Fiecare autorizație se notifică 
AEVMP.

Statele membre înregistrează societățile 
autorizate în conformitate cu articolul 43. 
Registrul este accesibil publicului și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pe care societățile din țări terțe 
sunt autorizate să le furnizeze sau să le 
exercite. Acest registru se actualizează în 
mod regulat. Fiecare autorizație se notifică 
AEVMP.

Or. en

Amendamentul 957
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 45 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP întocmește o listă a tuturor 
societăților din țări terțe autorizate să 
furnizeze sau să exercite servicii și 
activități în Uniune. Lista conține 
informații privind serviciile sau activitățile 
pentru care este autorizată societatea dintr-

AEVMP întocmește o listă a tuturor 
societăților din țări terțe autorizate în 
temeiul articolului 43 să furnizeze sau să 
exercite servicii și activități în Uniune.
Lista conține informații privind serviciile 
sau activitățile pentru care este autorizată 
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o țară terță și se actualizează în mod 
regulat. AEVMP publică lista respectivă pe 
site-ul său internet și o actualizează.

societatea dintr-o țară terță și se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și o actualizează.

Or. en

Amendamentul 958
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 46 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Retragerea autorizațiilor Furnizarea de servicii și activități fără 
pașaport

Or. en

Justificare

Aceasta permite statelor membre să continue autorizarea sucursalelor societăților din țările 
terțe care nu doresc să obțină un pașaport în același temei asemeni celui permis în prezent în 
conformitate cu BCD și MiFID. Formularea propusă se bazează pe articolul 42 din AIFMD 
și articolul 38 alineatul (1) din BCD.

Amendamentul 959
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Furnizarea de servicii și realizarea de 

activități de către sucursalele societăților 
din țările terțe în statele membre fără 

pașaport
(1) Fără a aduce atingere secțiunilor 1 și 
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2 din prezentul capitol, statele membre pot 
autoriza societățile din țările terțe pentru 
a furniza servicii de investiții și a realiza 
activități de investiții împreună cu 
serviciile auxiliare pe teritoriul lor, 
supunându-se cel puțin condiției ca 
acestea să nu aplice dispozițiile care au ca 
rezultat un tratament mai favorabil decât 
cel acordat sucursalelor societăților de 
investiții cu sediul în Uniune. În special, 
acestea trebuia să asigure faptul că 
sucursala societății dintr-o țară terță 
îndeplinește obligațiile menționate la 
articolul 43 alineatul (2).
(2) Statele membre pot impune reguli mai 
stricte societăților din țările terțe în ceea 
ce privește furnizarea sau realizarea de 
servicii și/sau activități de investiții sau 
servicii auxiliare de pe teritoriul lor în 
sensul prezentului articol.

Or. en

Justificare

Aceasta permite statelor membre să continue autorizarea sucursalelor societăților din țările 
terțe care nu doresc să obțină un pașaport în același temei asemeni celui permis în prezent în 
conformitate cu BCD și MiFID. Formularea propusă se bazează pe articolul 42 AIFMD și 
articolul 38 alineatul (1) BCD.

Amendamentul 960
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Furnizarea de servicii și activități fără 

pașaport
(1) Statele membre pot continua 
autorizarea societăților din țările terțe 
pentru furnizarea de servicii de investiții 
pe teritoriul lor prin intermediul 
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sucursalelor.
(2) Societățile autorizate în temeiul 
alineatului (1) nu sunt eligibile pentru un 
pașaport UE în eventualitatea în care 
acestea nu se înregistrează în cadrul 
AEVMP.

Or. en

Justificare

Programele naționale ar trebui să continue într-un mod similar procedurii menționate în 
Directiva AFIA.

Amendamentul 961
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 46b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46b
Furnizarea de servicii transfrontaliere de 
către societățile din țările terțe în statele 

membre fără pașaport
Fără a aduce atingere secțiunilor 1 și 2 
din prezentul capitol și titlul VIII din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR], 
statele membre pot permite societăților din 
țările terțe să furnizeze servicii de 
investiții și să realizeze activități de 
investiții împreună cu serviciile auxiliare 
pe teritoriul lor altfel decât prin 
intermediul unei sucursale cu sediul pe 
teritoriul acestora sau prin intermediul 
unei sucursale într-un alt stat membru 
autorizat în temeiul articolului 43, 
supunându-se unor condiții pe care le pot 
stabili în acest scop.

Or. en
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Justificare

Aceasta permite statelor membre să continue propriile regimuri naționale în temeiul cărora 
permit societăților din țările terțe să furnizeze servicii transfrontaliere persoanelor de pe 
teritoriul lor (cu sau fără autorizare). BCD, ISD sau MiFID nu au impus restricții în această 
privință asupra tratamentului societăților din afara teritoriului UE.

Amendamentul 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca toți membrii
organului de conducere al oricărui operator 
de piață să aibă în orice moment o reputație 
suficient de bună, să posede suficiente 
cunoștințe, competențe și experiență și să 
dedice suficient timp pentru îndeplinirea 
sarcinilor lor. Statele membre se asigură 
că membrii organului de conducere 
îndeplinesc în special următoarele 
condiții:

(1) Membrii organului de conducere al 
oricărui operator de piață au în orice 
moment o reputație suficient de bună, 
posedă suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și dedică suficient timp pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor. Membrul
organului de conducere al unei instituții, 
care intenționează să dețină o poziție în 
cadrul organului de conducere al mai 
multor instituții în același timp, iau în 
considerare situațiile individuale și 
caracterul, amploarea și complexitatea
activităților instituției. Membrii organului 
de conducere al instituțiilor care sunt 
semnificative din punct de vedere al 
dimensiunii și organizației lor interne și 
caracterul, amploarea și complexitatea 
activităților lor nu combină în același 
timp mai mult de una din combinațiile 
următoare , exceptând cazul în care pot 
justifica acest lucru autorității competente 
relevante:

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. 
 Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor prezentate de ECR la propunerile 
CRD IV.
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Amendamentul 963
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărui operator 
de piață să aibă în orice moment o reputație 
suficient de bună, să posede suficiente 
cunoștințe, competențe și experiență și să 
dedice suficient timp pentru îndeplinirea 
sarcinilor lor. Statele membre se asigură 
că membrii organului de conducere 
îndeplinesc în special următoarele condiții:

Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărui operator 
de piață să aibă în orice moment o reputație 
suficient de bună, să posede suficiente 
cunoștințe, competențe și experiență și să 
dedice suficient timp pentru îndeplinirea 
sarcinilor lor. Membrii organului de 
conducere îndeplinesc în special 
următoarele cerințe în cadrul entităților de 
interes public:

Or. en

Justificare

Constrângerile cantitative vor conduce la probleme serioase de recrutare a persoanelor 
calificate și suficient de pricepute. În țările mai mici problemele materiale în îndeplinirea 
condițiilor privind componența organului de conducere prezentate în propunere pot apărea 
ca o consecință. Funcțiile de conducere, de exemplu, în cadrul cooperativelor de locuințe sau 
al societăților private cu răspundere limitată, nu trebuie luate în considerare ca funcții de 
conducere în prezentul articol. „Entitățile de interes public” trebuie, prin urmare, să fie 
adăugate în text.

Amendamentul 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dedică suficient timp pentru 
îndeplinirea funcțiilor lor. Ei nu pot 
combina simultan mai multe dintre 
funcțiile de mai jos:

(a) Ei nu pot combina simultan mai multe 
dintre funcțiile de mai jos:
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Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 965
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) funcție de conducere executivă cu două
funcții de conducere neexecutive

(i) funcție de conducere executivă cu trei
funcții de conducere neexecutive

Or. en

Justificare

Numărul de funcții de conducere pe care un membru al organului de conducere le poate 
deține în același timp va lua în considerare situațiile individuale și caracterul, amploarea și 
complexitatea activităților instituției . O formulare foarte strictă în această privință poate 
cauza dificultăți pe piețele mai mici, în special pentru instituțiile mai mici.

Amendamentul 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) patru funcții de conducere neexecutive. (ii) cinci funcții de conducere neexecutive.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
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prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Funcțiile de conducere din cadrul 
organului de conducere al instituțiilor:

(i) care sunt membre ale aceluiași grup
sau
(ii) care sunt membre ale aceluiași 
program instituțional de protecție, dacă 
condițiile de la articolul 108 alineatul (7) 
sunt îndeplinite sau 
(iii) în cadrul societăților (inclusiv 
instituțiile nefinanciare) în care instituția 
deține o societate corporativă de calificare
se va lua în considerare ca o singură 
funcție de conducere.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 968
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul

(i) aceluiași grup consolidat sau 
(ii) unui grup de societăți care sunt 
sucursale, societăți asociate sau societăți 
corporative industriale
se consideră o singură funcție de 
conducere.

Or. en

Justificare

Aceasta este o clarificare a faptului că nu numai grupurile consolidate sunt supuse acestei 
excepții, ci de asemenea grupurile de societăți deținute de aceleași societăți corporative 
industriale. Aceasta asigură faptul că modelul de afacere al acestui tip de proprietari 
industriali pe termen lung nu este periclitat de limitarea funcțiilor de conducere. Modelul de 
afacere al societăților corporative industriale este de a fi proprietari implicați pe termen lung 
cu reprezentare în cadrul comisiilor în investițiile lor pe termen lung.

Amendamentul 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot autoriza un 
membru al organului de conducere al 
unui operator de piață să combine mai 
multe funcții de conducere decât permite 
paragraful anterior, ținând seama de 
circumstanțele individuale și de 
caracterul, amploarea și complexitatea 
activităților societății de investiții.

eliminat

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor de 
piață să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
operatorii de piață instituie o politică de 
promovare a diversității de gen, de vârstă, 
educaționale, profesionale și geografice la 
nivelul organului de conducere.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 971
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor de 
piață să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții și comisiilor lor de desemnare
respective să ia în considerare diversitatea 
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membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
operatorii de piață instituie o politică de 
promovare a diversității de gen, de vârstă, 
educaționale, profesionale și geografice la 
nivelul organului de conducere.

ca unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere; de asemenea acestea vor lua 
măsuri concrete pentru o reprezentare 
mai echilibrată în cadrul comisiilor.
Astfel de măsuri concrete pot include, de 
exemplu pregătirea comisiilor de 
desemnare, crearea listelor candidaților 
competenți și introducerea unui proces de 
desemnare în care este prezentat cel puțin 
un candidat pentru ambele sexe..

Or. en

Justificare

Diversitatea în cadrul comisiilor asigură o competență mai mare și perspective mai largi. 
Recrutând numai bărbați sau numai femei are ca urmare o selecție mai limitată și riscul de a 
rata candidați potențiali excelenți. Există o nereușită sistematică în procesul de selectare a 
femeilor. Băncile trebuie, de asemenea, încurajate pentru a implementa un plan pe termen 
mediu pentru a promova femeile în poziții influente pentru a crește numărul femeilor în aceste 
poziții.

Amendamentul 972
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor de 
piață să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
operatorii de piață instituie o politică de 
promovare a diversității de gen, de vârstă, 
educaționale, profesionale și geografice la 

(3) Statele membre impun operatorilor de 
piață să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
operatorii de piață instituie o politică de 
promovare a diversității de gen, de vârstă, 
educaționale, profesionale și geografice la 
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nivelul organului de conducere. nivelul organului de conducere.
Reprezentarea angajaților în organul de 
conducere este de asemenea, prin 
adăugarea unei perspective cheie și 
cunoștințe reale ale lucrărilor interne ale 
operatorului, văzută ca o modalitate 
pozitivă de consolidare a diversității.

Or. en

Amendamentul 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
de reglementare pentru a specifica 
următoarele:

eliminat

noțiunea de dedicare a unui timp suficient 
de către un membru al organului de 
conducere pentru îndeplinirea funcțiilor 
sale, în raport cu circumstanțele specifice 
și cu natura, amploarea și complexitatea 
activităților operatorului de piață, pe care 
autoritățile competente trebuie să le ia în 
considerare atunci când autorizează un 
membru al organului de conducere să 
combine mai multe funcții de conducere 
decât cele permise, menționată la 
alineatul (1) litera (a);
(b) noțiunea de deținere de către organul 
de conducere, în ansamblul său, de 
cunoștințe, competențe și experiență 
adecvate, menționată la alineatul (1) 
litera (b),
(c) noțiunile de onestitate, integritate și 
independență de spirit a unui membru al 
organului de conducere, menționate la 
alineatul (1) litera (c);
(d) noțiunea de alocare a unor resurse 
umane și financiare adecvate pentru 
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integrarea și formarea membrilor 
organului de conducere;

(e) noțiunea de luare în considerare a 
diversității la selectarea membrilor 
organului de conducere.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 
2014].
Se delegă 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.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 974
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezentul articol nu va aduce 
atingere dispozițiilor privind 
reprezentarea angajaților în consiliile 
societății conform prevederilor din 
legislația sau practica națională.

Or. en

Justificare

Este important ca regulile naționale privind reprezentarea angajaților să nu fie diminuate sau 
obstrucționate de dispozițiile acestei directive.
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Amendamentul 975
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe aplicabile persoanelor care exercită 
o influență semnificativă asupra 
administrării pieței reglementate 

Cerințe aplicabile persoanelor care exercită 
o influență semnificativă asupra 
administrării unei piețe reglementate, a 
unui MTF sau a unui OTF

Or. en

Amendamentul 976
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca persoanele 
care sunt în măsură să exercite, direct sau 
indirect, o influență semnificativă asupra 
administrării pieței reglementate să aibă 
calitățile necesare.

(1) Statele membre impun ca persoanele 
care sunt în măsură să exercite, direct sau 
indirect, o influență semnificativă asupra 
administrării unei piețe reglementate, a 
unui MTF sau a unui OTF să aibă 
calitățile necesare.

Or. en

Amendamentul 977
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 2 – partea introductivă



PE489.466v01-00 22/161 AM\901766RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun operatorului 
pieței reglementate:

(2) Statele membre impun operatorului 
unei piețe reglementate, a unui MTF sau 
a unui OTF:

Or. en

Amendamentul 978
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să furnizeze autorității competente și să 
facă publice informații privind proprietarii 
pieței reglementate și/sau operatorul de 
piață, în special identitatea persoanelor 
care sunt în măsură să exercite o influență 
semnificativă asupra administrării, precum 
și valoarea intereselor deținute de aceste 
persoane

(a) să furnizeze autorității competente și să 
facă publice informații privind proprietarii 
pieței reglementate și/sau operatorul de 
piață al unui MTF sau al unui OTF, în 
special identitatea persoanelor care sunt în 
măsură să exercite o influență 
semnificativă asupra administrării, precum 
și valoarea intereselor deținute de aceste 
persoane

Or. en

Amendamentul 979
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre cer ca membrii pieței 
și participanții semnificativi de piață să 
nu se afle în poziția de a exercita, direct 
sau indirect, o influență semnificativă 
asupra administrării pieței reglementate 
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sau a MTF.

Or. en

Amendamentul 980
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre impun ca membrii 
pieței și participanții semnificativi de piață 
ai unei piețe reglementate sau ai unui 
MTF să nu dețină, în mod direct sau 
indirect, mai mult de 5 % din proprietatea 
acelei piețe reglementate sau a MTF.

Or. en

Amendamentul 981
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre impun unei piețe 
reglementate, unui MTF sau OTF să 
dezvăluie publicului orice acționar a cărui 
proprietate de pe piața reglementată 
respectivă sau MTF sau OTF depășește 
5 %.

Or. en

Amendamentul 982
Pascal Canfin
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă refuză să 
aprobe propunerile de modificare a 
intereselor deținute de persoanele care 
controlează piațaă reglementată și/sau de 
operatorul de piață în cazul în care există 
motive obiective și demonstrabile de a 
estima că schimbarea propusă ar risca să 
compromită administrarea corectă și 
prudentă a pieței reglementate respective.

(3) Autoritatea competentă refuză să 
aprobe propunerile de modificare a 
intereselor deținute de persoanele care 
controlează piața reglementată și/sau de 
operatorul de piață în cazul în care există 
motive obiective și demonstrabile de a 
estima că schimbarea propusă ar risca să 
compromită administrarea corectă și 
prudentă a pieței reglementate respective
sau MTF sau ar crea conflicte de interese 
semnificative.

Or. en

Amendamentul 983
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 50 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun pieței reglementate Statele membre impun unei piețe
reglementate sau unui MTF:

Or. en

Amendamentul 984
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 50 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să adopte măsuri pentru a detecta în 
mod clar și a gestiona efectele potențial 
dăunătoare pentru funcționarea pieței 
reglementate sau pentru participanții la 
aceasta ale oricărui conflict de interese 
apărut între interesele pieței reglementate, 
ale proprietarilor sau operatorului său și 
funcționarea corectă a pieței reglementate , 
în special în cazul în care un astfel de 
conflict de interese riscă să compromită 
exercitarea oricăror funcții delegate pieței 
reglementate de autoritatea competentă;

(a) să adopte măsuri pentru a detecta în 
mod clar și a gestiona efectele potențial 
dăunătoare pentru funcționarea pieței 
reglementate sau MTF sau pentru 
participanții la aceasta ale oricărui conflict 
de interese apărut între interesele pieței 
reglementate sau MTF, ale proprietarilor 
sau operatorului său și funcționarea corectă 
a pieței reglementate sau MTF, în special 
în cazul în care un astfel de conflict de 
interese riscă să compromită exercitarea 
oricăror funcții delegate pieței 
reglementate sau MTF de autoritatea 
competentă;

Or. en

Amendamentul 985
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 50 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru a avea reguli transparente, în 
baza criteriilor obiective, care guvernează 
categoriile de flux de ordine cărora 
utilizatorii sistemului li se supun și cu 
care interacționează;

Or. en

Justificare

Prezentul articol introduce în vigoare considerentul 12 pentru piețele reglementate, 
permițând investitorilor mai multe opțiuni asupra contrapărților cu care interacționează.

Amendamentul 986
Kay Swinburne
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Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura faptul că sistemele sale sunt 
reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o 
tranzacționare ordonată în condiții de 
tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
și că fac obiectul unor măsuri eficace de 
continuitate a activității, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor în cazul în care 
survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.

(1) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura faptul că sistemele sale sunt 
reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o 
tranzacționare ordonată în condiții de 
tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
chiar și în condiții de extremă volatilitate 
a pieței și că fac obiectul unor măsuri 
eficace de continuitate a activității, pentru a 
asigura continuitatea serviciilor în cazul în 
care survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Testarea sistemelor de tranzacționare se extind pentru condițiile de extremă volatilitate a 
pieței asemeni în cazul Flash Crash.

Amendamentul 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura faptul că sistemele sale sunt 
reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o
tranzacționare ordonată în condiții de 

(1) Statele membre impun ca o piață 
reglementată sau MTF să aibă instituite 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
pentru a asigura faptul că sistemele sale 
sunt reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o 
tranzacționare ordonată în condiții de 
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tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
și că fac obiectul unor măsuri eficace de 
continuitate a activității, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor în cazul în care 
survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.

tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
și că fac obiectul unor măsuri eficace de 
continuitate a activității, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor în cazul în care 
survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.
(Acest amendament se aplică prin 
intermediul articolului 51. Adoptarea va 
necesita modificări corespunzătoare ale 
acestuia.)

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții se aplică, de asemenea, piețelor reglementate și MTF-urilor pentru a face 
piața mai sigură și pentru a evita orice breșe.

Amendamentul 988
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura faptul că sistemele sale sunt 
reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o 
tranzacționare ordonată în condiții de 
tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
și că fac obiectul unor măsuri eficace de 
continuitate a activității, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor în cazul în care 
survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.

(1) Statele membre impun ca locurile de 
tranzacționare să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura faptul că sistemele sale sunt 
reziliente, că au suficientă capacitate 
pentru a face față volumului maxim de 
ordine și de mesaje, că pot asigura o 
tranzacționare ordonată în condiții de 
tensiune pe piață, că sunt pe deplin testate 
pentru a asigura întrunirea acestor condiții 
și că fac obiectul unor măsuri eficace de 
continuitate a activității, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor în cazul în care 
survine o defecțiune neprevăzută a 
sistemelor sale de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 989
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun unei piețe 
reglementate să introducă programe de 
creare a pieței și să asigure că un număr 
suficient de societăți de investiții participă 
la astfel de programe, care vor 
tranzacționa acțiuni ale societății la 
prețuri competitive în mod regulat și 
continuu pentru o proporție minimă de 
ore de tranzacționare continuă, luând în 
considerare condițiile, regulile și 
regulamentele existente de piață, 
exceptând situația în care o astfel de 
cerință nu este corespunzătoare 
caracterului și amplorii tranzacționării de 
pe piața reglementată respectivă. Statele 
membre impun unei piețe reglementate să 
încheie un acord scris executoriu între 
piața reglementată și societatea de 
investiții cu privire la obligațiile care reies 
din participarea la un astfel de program, 
inclusiv dar fără a se limita la furnizarea 
de lichidități. Piața reglementată va avea 
responsabilitatea de a asigura că 
societatea de investiții îndeplinește 
cerințele unor astfel de acorduri scrise 
executorii. Piața reglementată informează 
autoritatea sa competentă cu privire la 
conținutul unui acord scris executoriu și 
asigură autoritatea sa competentă de 
conformitatea cu cerințele din prezentul 
alineat.
AEVMP emite linii directoare privind 
societățile de investiții care sunt obligate 
să încheie un acord scris executoriu 
menționat în prezentul alineat.

Or. en



AM\901766RO.doc 29/161 PE489.466v01-00

RO

Justificare

Acest alineat trebuie citit împreună cu amendamentele Wortmann-Kool privind articolul 17 -
alineatul (3) și articolul 51 - alineatul (7).

Amendamentul 990
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca piețele 
reglementate să asigure că mesajele 
trimise sistemelor lor de comercializare 
prin intermediul surselor de înaltă 
frecvență și al altor surse automate de 
tranzacționare sunt identificabile în mod 
clar.

Or. en

Justificare

Ordinele, anulările și modificările din strategiile automatizate sunt clar semnalate în mesaje. 
Aceasta reprezintă o condiție prealabilă pentru monitorizarea necesară.

Amendamentul 991
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun oricărui loc de 
tranzacționare să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că toate ordinele introduse în 
sistem de un membru sau participant sunt 
valabile timp de cel puțin o secundă.
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Or. en

Amendamentul 992
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să dispună de sisteme, 
proceduri și măsuri de protecție eficiente, 
pentru a asigura faptul că toate sarcinile 
introduse în sistem de către un membru 
sau un participant sunt valide în cel puțin 
cinci secunde. În acest termen de cinci 
secunde nu pot fi livrate mai mult de două 
comenzi pentru același produs.

Or. de

Justificare

Practica existentă contribuie în mică măsură la lichidități, ascunde însă considerabile riscuri 
de speculații.

Amendamentul 993
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre impun unei piețe 
reglementate să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că toate ordinele intrate în sistem 
de un membru sau participant beneficiază 
de o perioadă de repaus de cel puțin o 
secundă.
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Or. en

Justificare

Ordinele cu o perioadă de repaus de mai puțin de o secundă nu adaugă lichiditate și de 
acestea beneficiază numai traderii HTF. 

Amendamentul 994
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre impun unei piețe 
reglementate, MTF sau OTF să aibă 
instituite sisteme, proceduri și mecanisme 
eficace pentru a asigura că întârzierea 
execuției este de cel puțin 100 
milisecunde.

Or. en

Amendamentul 995
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre impun locurilor de 
tranzacționare să implementeze sisteme 
eficiente pentru a asigura că strategiile de 
tranzacționare de înaltă frecvență nu 
reprezintă mai mult de 20 % din ordinele 
din registrul de ordine în orice moment 
dat.

Or. en
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Amendamentul 996
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme efiace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte și pentru a 
putea, în cazuri excepționale, să anuleze, să 
varieze sau să corecteze orice tranzacție.

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există sau este probabil să existe o 
execuție care cauzează sau ar putea să 
cauzeze o evoluție semnificativă a 
prețurilor la un instrument financiar pe 
piața respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte și pentru a 
putea, în cazuri excepționale, să anuleze 
tranzacția rezultantă. Statele membre 
impun unei piețe reglementate să asigure 
că parametrii pentru oprirea 
tranzacționării sunt calibrați într-un mod 
care ia în considerare lichiditatea 
diferitelor categorii și subcategorii de 
active, caracterul modelului de piață și al 
tipurilor de utilizatori și sunt suficienți 
pentru a evita întreruperile semnificative 
ale ordinii tranzacționării. Statele membre 
asigură că piața reglementată raportează 
parametri pentru oprirea tranzacționării 
și orice modificări materiale ale acestor 
parametri autorității competente care la 
rândul său le raportează AEVMP.

Or. en

Justificare

Piețele reglementate și MTF-urile au numai puterea de a anula tranzacțiile; consecințele 
legale și de piață ale asigurării varierii și corectării tranzacționării sunt complexe și pot da 
naștere responsabilităților și problemelor care nu pot fi rezolvate cu ușurință. Anumite 
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mecanisme de întrerupere temporară a tranzacționării sunt acționate înainte ca execuția să 
aibă loc; textul de la Nivelul I trebuie să permită acest lucru.

Amendamentul 997
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme efiace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte și pentru a 
putea, în cazuri excepționale, să anuleze, 
să varieze sau să corecteze orice tranzacție.

(2) Statele membre impun ca un loc de 
tranzacționare sau orice unitate de 
tranzacționare să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte în 
comparație cu valoarea de închidere a 
acelui instrument financiar la locul cu 
cea mai mare cifră de afaceri pentru acel 
instrument financiar și pentru a putea să 
anuleze, să varieze sau să corecteze orice 
tranzacție. Aceste sisteme vor avea ca 
rezultat oprirea tranzacționării în același 
timp la toate locurile de tranzacționare 
care tranzacționează aceleași instrumente 
financiare atunci când există o creștere 
semnificativă a prețului instrumentului 
financiar pe acea piață sau pe o piață 
conexă într-o perioadă scurtă de timp. În 
caz de variere semnificativă a prețului , 
toate ordinele executate după ce locul cu 
cea mai mare cifră de afaceri pentru acel 
instrument financiar a oprit 
tranzacționarea se vor anula.
Statele membre impun unui loc de 
tranzacționare să asigure că parametri 
pentru oprirea tranzacționării sunt în 
conformitate cu condițiile menționate la 
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litera (b) de la alineatul (7).
AEVMP publică parametri pe site-ul său.

Or. en

Justificare

transparența privind mecanismele de întrerupere temporară a tranzacționării este 
importantă. Este, de asemenea, important ca acestea să fie uniforme în întreaga Uniune.

Amendamentul 998
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme efiace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte și pentru a 
putea, în cazuri excepționale, să anuleze, 
să varieze sau să corecteze orice 
tranzacție.

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 
există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă dacă sunt 
informate de către operatorul pieței 
conexe cu privire la o astfel de evoluție.

Or. en

Justificare

Opririle tranzacționării trebuie coordonate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare deși 
este mai profitabilă din punct de vedere tehnologic coordonarea acestor acțiuni în 
comparație cu încercarea de automatizare a lor prin armonizare integrală.. Deoarece 
anumite întreruperi temporare sau creșteri de prețuri sunt specifice unui singur loc de 
tranzacționare, oprirea întregii piețe nu va fi garantată.
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Amendamentul 999
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre impun unei piețe 
reglementate sau unui MTF deținerea de 
sisteme, proceduri și facilități eficiente 
pentru a asigura faptul că ordinele 
introduse în sistem de un membru sau 
participant sunt valabile pentru o 
perioadă de minimum 500 de milisecunde 
în care comanda nu poate fi anulată sau 
modificată.

Or. en

Amendamentul 1000
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre impun unei piețe 
reglementate să poată întrerupe temporar 
tranzacționarea dacă există o creștere 
semnificativă a prețului unui instrument 
financiar de pe piața respectivă sau pe o 
piață conexă în decursul unei perioade 
scurte și pentru a putea, în cazuri 
excepționale, să anuleze, să varieze sau să 
corecteze orice tranzacție. Statele membre 
impun unei piețe reglementate să asigure 
că parametrii pentru oprirea
tranzacționării sunt calibrați într-un mod 
care ia în considerare lichiditatea 
diferitelor categorii și subcategorii de 
active și sunt suficienți pentru a evita 
întreruperile semnificative ale ordinii 
tranzacționării. Statele membre asigură 
că piața reglementată raportează 
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parametri pentru oprirea tranzacționării 
și orice modificări materiale ale acestor 
parametri autorității competente care la 
rândul său le raportează AEVMP. 
AEVMP publică parametri pe site-ul său. 
Statele membre impun ca în cazul în care 
o piață reglementată care este materială 
din punct de vedere al lichidității [pentru 
acel instrument] întrerupe 
tranzacționarea, în orice stat membru, 
celorlalte locuri de tranzacționare în 
cadrul cărora instrumentul este 
tranzacționat, de asemenea, li se impune 
oprirea tranzacționării până ce 
tranzacționarea este reluată pe piața 
inițială. 

Or. en

Amendamentul 1001
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre impun ca piețele 
reglementate să comunice tuturor 
celorlalte locuri de tranzacționarea atunci 
când apar oricare dintre situațiile de la 
alineatul (2) pentru a coordona o reacție 
la nivelul pieței.

Or. en

Justificare

Deși este posibil să nu se poată armoniza mecanismele de întrerupere din întreaga UE, 
locurile de tranzacționare ar trebui să își coordoneze reacțiile la condițiile excepționale de 
piață astfel încât să adopte o singură abordare dacă este necesar.

Amendamentul 1002
Olle Schmidt
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în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
soluționa condițiile de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței.
AEVMP dezvoltă standarde tehnice de 
reglementare în care sunt specificate 
criteriile pe care astfel de sisteme, 
proceduri și mecanisme le iau în 
considerare, care pot include sisteme de 
limitare a raportului ordinelor neexecutate 
față de tranzacțiile care pot fi introduse în 
sistem de un membru sau de un participant, 
pentru a putea încetini fluxul ordinelor 
dacă există riscul de atingere a capacității 
maxime a sistemului său și pentru a limita 
pasul de cotare minim care poate fi 
executat pe piață.

Or. en

Justificare

În timp ce locurile de tranzacționare pot soluționa condițiile de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea piețe, acestea nu pot garanta că sistemele de tranzacționare algoritmică 
nu creează condiții de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței. AEVMP ar 
trebui să aibă ca sarcină determinarea ulterioară a componenței sistemelor și procedurilor 
respective.

Amendamentul 1003
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
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proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

proceduri și mecanisme eficace pentru a 
permite identificarea ordinelor, urmând 
fie o strategie algoritmică de 
tranzacționare, fie o strategie de 
tranzacționare de înaltă frecvență și 
pentru a asigura în continuare că 
sistemele de tranzacționare algoritmică sau 
de înaltă frecvență nu pot crea sau 
contribui la condiții de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței, 
inclusiv sisteme de limitare a raportului 
ordinelor neexecutate față de tranzacțiile 
care pot fi introduse în sistem de un 
membru sau de un participant, pentru a 
putea încetini fluxul ordinelor dacă există 
riscul de atingere a capacității maxime a 
sistemului său și pentru a limita pasul de 
cotare minim care poate fi executat pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 1004
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare 

(3) Statele membre impun ca un loc de 
tranzacționare să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței. Statele membre 
impun unui loc de tranzacționare să aibă 
instituite sisteme pentru a
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minim care poate fi executat pe piață.
(a) limita la 50 la 1 raportul ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant;
(b) putea încetini fluxul ordinelor dacă 
există riscul de atingere a capacității 
maxime a sistemului său și

(c) limita pasul de cotare minim care poate 
fi executat pe piață într-o asemenea 
măsură încât un pas de cotare se apropie 
de valoarea medie răspândită pentru acel 
instrument financiar.

Or. en

Amendamentul 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată sau MTF să aibă instituite 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
pentru a permite identificarea ordinelor, 
urmând o strategie algoritmică de 
tranzacționare și a ordinelor care 
urmează o strategie de tranzacționare de 
înaltă frecvență și pentru a asigura că 
sistemele de tranzacționare algoritmică sau 
de înaltă frecvență nu pot crea sau 
contribui la condiții de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței, 
inclusiv sisteme de limitare a raportului 
ordinelor neexecutate față de tranzacțiile 
care pot fi introduse în sistem de un 
membru sau de un participant, pentru a 
putea încetini fluxul ordinelor dacă există 
riscul de atingere a capacității maxime a 
sistemului său și pentru a limita pasul de 
cotare minim care poate fi executat pe 
piață. În special statele membre interzic 
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unei piețe reglementate sau unui MTF să 
permită membrilor săi furnizarea de acces 
direct pe cale electronică.

Or. en

Justificare

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Amendamentul 1006
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare 
minim care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a consolida pasul de cotare 
minim care poate fi executat pe piață astfel 
cum este în vigoare în locul de cotare 
pentru instrumentul financiar respectiv. În 
special statele membre interzic unei piețe 
reglementate furnizarea accesului „liber” 
sau „nefiltrat” membrilor săi.
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Or. en

Justificare

Orice societate de investiții care furnizează acces, fie că este acces electronic direct sau acces 
sponsorizat, acestea trebuie să aibă instituite controale corespunzătoare prealabile 
tranzacționării și cerințe organizaționale pentru a asigura integritatea pieței și funcționarea 
eficientă a piețelor.

Amendamentul 1007
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică sau de înaltă frecvență nu pot 
crea sau contribui la condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței, inclusiv mecanisme sub 
forma taxelor de tranzacționare pentru a
stimula un raport mai scăzut al mesajelor 
din sistem pentru tranzacțiile executate
care pot fi introduse în sistem de un 
membru sau de un participant, pentru a 
putea încetini fluxul ordinelor dacă există 
riscul de atingere a capacității maxime a 
sistemului său și pentru a limita pasul de 
cotare minim care poate fi executat pe 
piață.

Or. en

Justificare

Există diferite metode prin care structurile de taxare pot descuraja anulările excesive, de 
exemplu, taxele suplimentare care depășesc un prag sau un raport, sau per mesaj, astfel încât 
ordinele sau anulările să fie taxate de asemenea ca tranzacții. Având în vedere diferitele 
probe care au loc, este recomandat să nu se dea foarte multe indicații privind structura.
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Amendamentul 1008
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
permite identificarea ordinelor, urmând o 
strategie algoritmică de tranzacționare și 
a ordinelor care urmează o strategie de 
tranzacționare de înaltă frecvență la 
introducerea unui astfel de ordin și a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică sau de înaltă frecvență nu pot 
crea sau contribui la condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței, inclusiv sisteme de 
limitare a raportului ordinelor neexecutate 
față de tranzacțiile care pot fi introduse în 
sistem de un membru sau de un participant, 
pentru a putea încetini fluxul ordinelor 
dacă există riscul de atingere a capacității 
maxime a sistemului său și pentru a limita 
pasul de cotare minim care poate fi 
executat pe piață.

Or. en

Amendamentul 1009
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1 – literele a, b și c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează standarde tehnice de 
reglementare pentru a defini formatul de 
identificare menționat la alineatul (3), 
pentru a permite uniformitatea în cadrul 
tuturor piețelor reglementate, MTF-
urilor, și al statelor membre și o 
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consolidare semnificativă a datelor la 
nivel european.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
*A se introduce data JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1010
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre asigură că un loc de 
tranzacționare instituie proceduri de 
autorizare pentru procesarea cererilor de 
conectare a sistemelor automate de 
tranzacționare noi sau modificate la 
sistemele pieței.
Astfel de proceduri vor include testarea 
menționată la alineatul [3b].
Astfel de proceduri au ca rezultat 
furnizarea din partea locului de 
tranzacționare a aprobării scrise sau a 
unei respingeri a unei cereri cu o 
prezentare exhaustivă a motivelor pentru 
aceasta.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să existe un proces formal pentru aprobarea/respingerea unei cereri de conectarea
a unui sistem de tranzacționare automat la sistemele unei piețe reglementate prin care 
operatorul de piață își asumă responsabilitatea pentru continuarea activității.

Amendamentul 1011
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP ar trebui să elaboreze 
standarde tehnice executorii pentru a 
defini formatul de identificare pentru a 
permite uniformitatea în cadrul tuturor 
locurilor de tranzacționare și în statele 
membre și o consolidare semnificativă a 
datelor la nivel european.

Or. en

Amendamentul 1012
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre impun unui loc de 
tranzacționare să instituie proceduri 
riguroase și obligatorii de testare a 
aprobării și medii de testare în care să 
evalueze algoritmele automate de 
tranzacționare. Detaliile procedurilor de 
testare vor fi puse la dispoziția societăților 
de investiții care intenționează să 
folosească astfel de algoritme sau la 
dispoziția altor părți care intenționează să 
le dezvolte. Procedurile de testare includ 
examinarea codului sursă și a descrierilor 
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detaliate ale proiectării unui algoritm. 
Mediile de testare includ fluxuri de ordine 
realiste bazate pe date istorice pentru 
piețele evidențiate și cele neevidențiate 
precum și simulări calibrate privind datele 
istorice reprezentative și scot în evidență 
scenariile de testare proiectate de experți.
Procedurile și mediile de testare vor fi 
actualizate în mod regulat pentru a 
îndeplini practicile de piață în schimbare 
și progresul tehnologic.

Or. en

Justificare

Deoarece software-ul cu funcționare defectuoasă ar putea cauza deteriorarea infrastructurii 
vitale a pieței, acesta trebuie supus testării sistematice și riguroase utilizând atât scenariile 
„normale”/evidențiate cât și cele istorice/retrospective ale fluxului de ordine. Este adecvată 
atribuirea responsabilității pentru o astfel de testare locurilor de tranzacționare deoarece 
acestea dețin datele și cunoștințele privind sistemul de tranzacționare.

Amendamentul 1013
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul direct la 
piață să aibă instituite sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se asigura că 
membrii sau participanții sunt autorizați să 
furnizeze asemenea servicii doar dacă sunt 
societăți de investiții autorizate în temeiul 
prezentei directive, că sunt stabilite și 
aplicate criterii corespunzătoare privind 
caracterul adecvat al persoanelor cărora le 
poate fi furnizat un asemenea acces și că 
membrul sau participantul își asumă 
responsabilitatea pentru ordinele și 
tranzacțiile executate prin intermediul 
acestui serviciu.
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Justificare

Referințele la accesul electronic direct trebuie modificate cu „accesul direct la piață” pentru 
armonizarea cu liniile directoare tehnice ale AEVMP emise în februarie 2012 „Sisteme și 
controale în mediile de tranzacționare automată pentru platformele de tranzacționare, 
societățile de investiții și autoritățile competente” AEVMP/2012/122 (EN)

Amendamentul 1014
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

Pentru a stabili în mod corespunzător 
regimul de reglementare pentru accesul 
electronic direct și dezvoltarea pe baza 
liniilor directoare existente emise de 
AEVMP, statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că nu există nicio 
furnizare a accesului „nerestricționat” 
sau „nefiltrat” fără controale prealabile 
tranzacționării.

Or. en

Justificare

Accesul acordat unui loc de tranzacționare trebuie furnizat asigurând cel mai înalt nivel de 
eficiență și integritate a pieței. Prin urmare, este necesară interzicerea oricărei forme de 
acces electronic la o platformă care este oferită de o firmă de investiții care nu asigură 
nivelul corect de responsabilitate pentru cei care accesează platforma, de exemplu accesul 
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„nerestricționat” sau „nefiltrat.

Amendamentul 1015
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

Statele membre impun ca piețele 
reglementate să interzică membrilor sau 
participanților furnizarea accesului 
sponsorizat. Statele membre impun ca o 
piață reglementată care permite accesul 
direct la piață să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

Or. en

Amendamentul 1016
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul să aibă 
instituite sisteme, proceduri și mecanisme 
eficace pentru a se asigura că membrii sau 
participanții sunt autorizați să furnizeze 
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autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

asemenea servicii doar dacă sunt societăți 
de investiții autorizate în temeiul prezentei 
directive, că sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu și că se 
pune capăt practicii societăților de 
investiții de a furniza acces 
„nerestricționat” sau „nefiltrat”.

Or. en

Justificare

Orice societate de investiții care furnizează acces, fie că este acces electronic direct sau acces 
sponsorizat, acestea trebuie să aibă instituite controale corespunzătoare prealabile 
tranzacționării și cerințe organizaționale pentru a asigura integritatea pieței și funcționarea 
eficientă a piețelor.

Amendamentul 1017
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a se 
asigura că membrii sau participanții sunt 
autorizați să furnizeze asemenea servicii 
doar dacă sunt societăți de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive, că 
sunt stabilite și aplicate criterii 
corespunzătoare privind caracterul adecvat 
al persoanelor cărora le poate fi furnizat un 
asemenea acces și că membrul sau 
participantul își asumă responsabilitatea 
pentru ordinele și tranzacțiile executate 
prin intermediul acestui serviciu.

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul direct la 
piață să aibă instituite sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se asigura că 
membrii sau participanții sunt autorizați să 
furnizeze asemenea servicii doar dacă sunt 
societăți de investiții autorizate în temeiul 
prezentei directive, că sunt stabilite și 
aplicate criterii corespunzătoare privind 
caracterul adecvat al persoanelor cărora le 
poate fi furnizat un asemenea acces și că 
membrul sau participantul își asumă 
responsabilitatea pentru ordinele și 
tranzacțiile executate prin intermediul 
acestui serviciu.
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Amendamentul 1018
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
se asigura că membrii sau participanții 
sunt autorizați să furnizeze asemenea 
servicii doar dacă sunt societăți de 
investiții autorizate în temeiul prezentei 
directive, că sunt stabilite și aplicate 
criterii corespunzătoare privind caracterul 
adecvat al persoanelor cărora le poate fi 
furnizat un asemenea acces și că 
membrul sau participantul își asumă 
responsabilitatea pentru ordinele și 
tranzacțiile executate prin intermediul 
acestui serviciu.

Statele membre impun ca locurile de 
tranzacționare să nu permită accesul 
electronic direct niciunei persoane.

Or. en

Amendamentul 1019
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 
și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces și să poată identifica și, dacă 
este necesar, sista ordinele sau tranzacțiile 

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 
și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces și să poată identifica și, dacă 
este necesar, sista ordinele sau tranzacțiile 
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unei persoane care utilizează accesul 
electronic direct separat de ordinele sau 
tranzacțiile membrului sau participantului.

unei persoane care utilizează accesul direct 
la piață separat de ordinele sau tranzacțiile 
membrului sau participantului

Or. en

Justificare

Referințele la accesul electronic direct trebuie modificate cu „accesul direct la piață” pentru 
armonizarea cu liniile directoare tehnice ale AEVMP emise în februarie 2012 „Sisteme și 
controale în mediile de tranzacționare automată pentru platformele de tranzacționare, 
societățile de investiții și autoritățile competente” AEVMP/2012/122 (EN)

Amendamentul 1020
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 
și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces și să poată identifica și, dacă 
este necesar, sista ordinele sau tranzacțiile 
unei persoane care utilizează accesul 
electronic direct separat de ordinele sau 
tranzacțiile membrului sau participantului.

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 
și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces și să poată identifica și, dacă 
este necesar, sista ordinele sau tranzacțiile 
unei persoane care utilizează accesul direct 
la piață separat de ordinele sau tranzacțiile 
membrului sau participantului

Or. en

Amendamentul 1021
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 

De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească standarde 
corespunzătoare pentru controlul riscurilor 
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și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces și să poată identifica și, 
dacă este necesar, sista ordinele sau 
tranzacțiile unei persoane care utilizează 
accesul electronic direct separat de 
ordinele sau tranzacțiile membrului sau 
participantului.

și pragurile de tranzacționare printr-un 
astfel de acces.

Or. en

Amendamentul 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre impun piețelor 
reglementate și MTF-urilor să stabilească 
un prag care limitează raportul de ordine 
introduse de un membru de pe piață în 
comparație cu registrul total al ordinelor.

Or. en

Justificare

Această dispoziție are ca scop evitarea situațiilor în care un singur participant de pe piață 
introduce un număr prea mare de ordine în registrul de ordine care ar întrerupe formarea 
cinstită și eficientă a prețurilor.

Amendamentul 1023
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre impun ca fiecare loc 
de tranzacționare să păstreze ordinele în 
registrul de ordine cel puțin 24 de ore.
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Or. en

Justificare

Pentru a preveni influența dăunătoare a HTF și pentru a asigura un nivel înalt de 
transparență, orice ordin trebuie să poată fi revizuit timp de cel puțin 24 de ore. 

Amendamentul 1024
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii.

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii și să creeze 
stimulente pentru a anula un nivel 
anormal de ridicat de ordine care 
contribuie la condiții de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței sau 
la abuzuri pe piață. În special, o piață 
reglementată va stabili o taxă pentru 
participanții care introduc un raport 
ridicat de ordine anulate în comparație cu 
ordinele executate, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale pieței sau 
produsului în măsura în care este 
necesară reflectarea sarcinii suplimentare 
asupra capacității sistemului. O piață 
reglementată își poate ajusta taxele pentru 
ordinele anulate care depășesc raportul 
predefinit.

Or. en

Justificare

Formularea are ca scop reflectarea situației actuale de pe piață în care un număr de locuri 
de tranzacționare au instituit aceste taxe. În timp ce aceste structuri de taxare pot fi impuse 
locurilor de tranzacționare, este vital ca acestor locuri de tranzacționare să li se permită 
stabilirea nivelului raportului pentru fiecare instrument tranzacționat la locul de 
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tranzacționare. Aceste raporturi trebuie calculate în baza lichidității, caracteristicilor pieței 
și caracterului participanților de piață.

Amendamentul 1025
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre, sub coordonarea 
AEVMP, impun ca o piață reglementată 
să asigure că structurile sale de taxare 
sunt transparente, loiale și 
nediscriminatorii și că nu creează 
stimulente pentru plasarea, modificarea 
sau anularea ordinelor sau executarea 
tranzacțiilor într-un mod care contribuie 
la condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței sau la abuzuri 
pe piață. În special, statele membre, sub 
coordonarea AEVMP, impun unei piețe 
reglementate să impună o taxă mai mare 
pentru plasarea unui ordin care este 
ulterior anulat decât pentru un ordin care 
este executat și impune o taxă mai mare 
participanților care introduc un raport 
ridicat de ordine anulate în comparație cu 
ordinele executate pentru reflectarea 
sarcinii suplimentare asupra capacității 
sistemului. Statele membre, sub 
coordonarea AEVMP, permit unei piețe 
reglementate să își ajusteze taxele pentru 
ordinele anulate conform duratei de timp 
pentru care ordinul a fost menținut.
AEVMP adoptă standarde tehnice 
executorii pentru armonizarea 
structurilor de taxare în cadrul diferitelor 
state membre.

Or. en
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Amendamentul 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii.

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată sau MTF să se asigure că 
regulile sale cu privire la serviciile de 
colocare și structurile de taxe sunt 
transparente, echitabile și 
nediscriminatorii. Structura de taxare nu 
creează stimulente pentru plasarea 
ordinelor sau executarea tranzacțiilor 
într-un mod care contribuie la condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau la abuzuri pe piață.

În special, pentru reflectarea sarcinii 
suplimentare asupra capacității 
sistemului, statele membre impun ca o 
piață reglementată sau MTF să impună o 
taxă mai mare participanților care 
introduc un raport de ordine anulate în 
comparație cu ordinele executate care 
depășește 4:1.

Or. en

Amendamentul 1027
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii.

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii și care nu 
creează stimulente pentru plasarea, 
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modificarea sau anularea ordinelor sau 
executarea tranzacțiilor într-un mod care, 
efectiv sau potențial, contribuie la condiții 
de tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau la abuzuri pe piață,
sau care aduc într-un alt mod prejudicii 
intereselor celor trei majorități de 
participanți de pe piața respectivă. În 
special, statele membre impun ca o piață 
reglementată să impună un standard 
minim de taxare pentru toate mesajele, 
care depășește costul infrastructurii în 
raport cu clienții care folosesc 
infrastructura respectivă.
Statele membre impun ca structura de 
taxare să fie nediscriminatorie indiferent 
dacă participantul originar este obligat să 
adauge sau să scoată lichidități de pe 
piață. Statele membre impun ca orice 
structură care ar favoriza strategiile de 
înaltă frecvență să fie interzisă și impun o 
taxă suplimentară participanților care 
introduc un raport ridicat de ordine 
anulate față de ordinele executate pentru 
reflectarea sarcinii suplimentare asupra 
capacității sistemului. Această taxă va fi 
ulterior mărită astfel încât ordinele cu 
perioade de repaus mai scurte să fie 
taxate mai mult decât cele cu perioade de 
repaus mai lungi.

Or. en

Amendamentul 1028
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să asigure că structurile sale 
de taxare sunt transparente, loiale și 
nediscriminatorii și că nu creează 
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stimulente pentru plasarea, modificarea 
sau anularea ordinelor sau executarea 
tranzacțiilor într-un mod care contribuie 
la condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței sau la abuzuri 
pe piață. În special, statele membre impun 
unei piețe reglementate
(i) să impună pieței crearea de obligațiuni 
în cadrul acțiunilor individuale sau un 
pachet adecvat de acțiuni, în schimbul 
oricăror reduceri care sunt acordate;
(ii) să impună o taxă mai mare pentru 
plasarea unui ordin care este ulterior 
anulat decât pentru un ordin care este 
executat și să impună o taxă mai mare 
participanților care introduc un raport 
ridicat de ordine anulate pentru 
reflectarea sarcinii suplimentare asupra 
capacității sistemului.
Statele membre permit unei piețe 
reglementate să își ajusteze taxele pentru 
ordinele anulate conform duratei de timp 
pentru care ordinul a fost menținut.

Or. en

Justificare

Pe lângă propunerile raportorului privind structurile de taxare este importantă includerea 
referinței la îmbunătățirile care ar trebui aduse structurii de taxare maker-taker (furnizor de 
lichidități/investitor), astfel cum au fost aprobate de Parlament în raportul Swinburne.

Amendamentul 1029
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să instituie structuri de 
taxare transparente, echitabile și 
nediscriminatorii care descurajează 
anularea ordinelor. Aceste structuri de 
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taxare vor fi stabilite de fiecare piață 
reglementată și calibrate pentru fiecare 
garanție căreia i se aplică.

Or. en

Amendamentul 1030
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre impun piețelor 
reglementate să prezinte rapoarte 
regulate, cel puțin o dată pe an, cu privire 
la volumul și instrumentele supuse 
tranzacționării algoritmice și, în special, 
tranzacționării de înaltă frecvență, și 
impactul acestei forme de tranzacționare 
asupra descoperirii prețului, costurilor de 
tranzacționare și alte aspecte privind 
funcționarea pieței pe care operează.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura monitorizarea continuă a impactului HFT și a altor strategii automate de 
tranzacționare, este important ca piețele reglementate să furnizeze rapoarte regulate privind 
aceste activități.

Amendamentul 1031
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) AEVMP adoptă un proiect de 
standarde tehnice executorii cu privire la 
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94, cu privire la cerințele stabilite în 
prezentul articol, în special:

cerințele stabilite în prezentul articol, în 
special:

Or. en

Amendamentul 1032
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, cu privire la cerințele stabilite în 
prezentul articol, în special:

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

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică pentru care AEVMP deține mai multe competențe pentru a o 
judeca.

Amendamentul 1033
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, cu privire la cerințele stabilite în 
prezentul articol, în special:

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 iar AEVMP va fi împuternicită să 
adopte un proiect de standarde tehnice 
executorii, cu privire la cerințele stabilite 
în prezentul articol, în special:

Or. en
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Amendamentul 1034
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, cu privire la cerințele stabilite în 
prezentul articol, în special:

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, și după consultarea cu AEVMP, cu 
privire la cerințele stabilite în prezentul 
articol, în special:

Or. en

Justificare

Acest alineat trebuie citit împreună cu amendamentele Wortmann-Kool privind articolul 17 -
alineatul (3) și articolul 51 - alineatul (1a)(nou).

Amendamentul 1035
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pentru a asigura că procedurile și 
sistemele pentru testarea sistemelor de 
tranzacționare automată destinate pentru 
conectarea la sistemele de tranzacționare 
ale piețelor reglementate sunt eficiente;

Or. en

Amendamentul 1036
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a stabili condițiile în care 
tranzacționarea ar trebui întreruptă atunci 
când există o evoluție semnificativă a 
prețului la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;

(b) pentru a stabili condițiile în care 
tranzacționarea ar trebui ori să fie 
întreruptă, ori să permită mecanisme 
alternative în cazul în care limite specifice 
sunt stabilite între tranzacțiile care trebuie 
restricționate, pentru a preveni o evoluție 
semnificativă a prețului la un instrument 
financiar pe piața respectivă sau pe o piață 
conexă în decursul unei perioade scurt

Or. en

Justificare

Dispoziția trebuie să permită o întrerupere completă în cazul în care circumstanțele 
garantează o astfel de acțiune sau permit o întrerupere analogă celei din sistemul Statelor 
Unite de „limit up, limit down”(modificarea maximă de preț pe zi) care a fost introdusă după 
Flash Crash.

Amendamentul 1037
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a stabili condițiile în care 
tranzacționarea ar trebui întreruptă atunci 
când există o evoluție semnificativă a 
prețului la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;

(b) pentru a stabili condițiile sau 
principiile generale în care tranzacționarea 
ar trebui întreruptă în cadrul unui loc de 
tranzacționare aplicabil atunci când există 
sau este posibil să existe o execuție care 
cauzează sau ar putea cauza o evoluție 
semnificativă a prețului la un instrument 
financiar în cadrul locului de 
tranzacționare respectiv;

Or. en

Justificare

Mecanismele de întrerupere temporară trebuie aplicate în cadrul unui loc de tranzacționare 
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în funcție de tranzacție în conformitate cu liniile directoare generale care reflectă diversitate 
modelelor de piață, a utilizatorilor și instrumentelor financiare tranzacționate, stabilite în 
general de AEVMP.

Amendamentul 1038
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a stabili condițiile în care 
tranzacționarea ar trebui întreruptă atunci 
când există o evoluție semnificativă a 
prețului la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;

(b) pentru a stabili pentru fiecare tip de 
instrumente financiare care constituie o 
evoluție semnificativă de preț și un preț de 
referință comun pentru calcularea acestei 
evoluții de preț în mod uniform și 
condițiile în care tranzacționarea ar trebui 
întreruptă atunci când există o evoluție 
semnificativă a prețului la un instrument 
financiar pe piața respectivă sau pe o piață 
conexă în decursul unei perioade scurte și a 
stabili condițiile în care piața ar trebui să 
anuleze, diversifice sau corecteze orice 
tranzacție;

Or. en

Amendamentul 1039
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a stabili condițiile în care
tranzacționarea ar trebui întreruptă atunci 
când există o evoluție semnificativă a 
prețului la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;

(b) pentru a stabili limitele în care
tranzacționarea ar trebui restricționată 
pentru a preveni o evoluție semnificativă a 
prețului la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;
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Or. en

Amendamentul 1040
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

(c) pentru a stabili raportul maxim al 
ordinelor neexecutate față de tranzacții care 
poate fi adoptat de piețele reglementate 
pentru a se baza pe lichiditatea 
instrumentului financiar și pentru a 
asigura că pasurile de cotare minime 
stabilite de către Comisie sunt 
implementate în fiecare loc de 
tranzacționare care tranzacționează 
instrumentul respectiv;

Or. en

Justificare

Formularea are ca scop reflectarea situației actuale de pe piață în care un număr de locuri 
de tranzacționare au instituit aceste taxe. În timp ce aceste structuri de taxare pot fi impuse 
locurilor de tranzacționare, este vital ca acestor locuri de tranzacționare să li se permită 
stabilirea nivelului raportului pentru fiecare instrument tranzacționat la locul de 
tranzacționare. Membrii sau participanții nu sunt obligați să anuleze ordine pentru a 
respecta un raport minim ordin-tranzacție.

Amendamentul 1041
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 

(c) pentru a stabili liniile directoare pentru
raportul maxim al ordinelor neexecutate 
față de tranzacții care poate fi adoptat de 
piețele reglementate și pasurile de cotare 
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care ar trebui adoptate; minime pentru acțiunile individuale din 
cadrul tuturor locurilor de tranzacționare 
care ar trebui convenite între piețele 
reglementate și alte locuri de 
tranzacționare;

Or. en

Justificare

Pasurile de cotare minime trebuie să fie specifice acțiunii și, prin urmare, nu pot fi stabilite 
ca standard unic. Astfel, liniile directoare din această zonă sunt mai adecvate în măsura în 
care pot fi ajustate pentru fiecare acțiune în mod corespunzător și astfel cum au fost 
convenite în toate locurile de tranzacționare pentru implementare. 

Amendamentul 1042
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

(c) pentru a stabili raportul maxim al 
ordinelor neexecutate față de tranzacții care 
poate fi adoptat de piețele reglementate și 
tabelele cu pasurile de cotare minime care 
ar trebui adoptate și un mecanism pentru 
a atribui fiecare instrument unui singur 
tabel;

Or. en

Amendamentul 1043
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 

(c) pentru a stabili raportul maxim al 
ordinelor neexecutate față de tranzacții care 
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tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

poate fi adoptat de piețele reglementate 
pentru a se baza pe lichiditatea 
instrumentului financiar și pentru a 
asigura că pasurile de cotare minime 
stabilite de către locul în care 
instrumentul a fost admis pentru prima 
oară pentru tranzacționare sunt
implementate în fiecare loc de 
tranzacționare care tranzacționează
instrumentul respectiv;

Or. en

Amendamentul 1044
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

(c) pentru a stabili raportul maxim al 
ordinelor neexecutate față de tranzacții care 
poate fi adoptat de piețele reglementate;

Or. en

Amendamentul 1045
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

(c) pentru a stabili raportul maxim și
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate, luând în 
considerare răspândirea medie a acelui 
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instrument financiar și obiectivul de a 
crește aplicabilitatea instrumentului 
financiar și limitarea variației 
nesemnificativă a prețurilor;

Or. en

Amendamentul 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a stabili raportul maxim și 
minim al ordinelor neexecutate față de 
tranzacții care poate fi adoptat de piețele 
reglementate și pasurile de cotare minime 
care ar trebui adoptate;

(c) pentru a stabili raportul maxim al 
ordinelor neexecutate față de tranzacții care 
poate fi adoptat de piețele reglementate și 
pasurile de cotare minime care ar trebui 
adoptate;

Or. en

Justificare

Nu există niciun argument economic evident pentru raportul minim al ordinelor neexecutate 
față de tranzacții. (sugestia BCE)

Amendamentul 1047
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul electronic direct;

eliminată

Or. en
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Amendamentul 1048
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul electronic direct;

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul direct pe piață;

Or. en

Amendamentul 1049
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul electronic direct;

(d) pentru a identifica circumstanțele în 
care ar putea fi adecvată încetinirea 
fluxurilor de ordine;

Or. en

Amendamentul 1050
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul electronic direct;

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul direct pe piață;

Or. en

Amendamentul 1051
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a stabili condițiile clare în 
care o piață reglementată asigură faptul 
că societățile de investiții participă la un 
program de creare a pieței;

Or. en

Justificare

Acest alineat trebuie citit împreună cu amendamentele Wortmann-Kool privind articolul 17 -
alineatul (3) și articolul 51 - alineatul (1a)(nou).

Amendamentul 1052
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a asigura că monitorizarea și 
raportarea tranzacționării algoritmice este 
eficientă;

Or. en

Amendamentul 1053
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a stabili alte proceduri și 
mecanisme pentru modelele de 
tranzacționare ale MTF în care 
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controalele menționate la alineatele (1)-
(3) nu sunt aplicabile.

Or. en

Amendamentul 1054
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru a stabili dacă o piață 
reglementată este materială din punct de 
vedere al lichidității [în cazul 
instrumentului respectiv];

Or. en

Amendamentul 1055
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) pentru a asigura faptul că 
programele de creare a pieței sunt 
echitabile și nediscriminatorii și pentru a 
stabili obligațiunile minime de piață pe 
care piețele reglementate trebuie să le 
respecte la realizarea unui program de 
creare a pieței și condițiile în care 
cerințele de a institui programul de creare 
a pieței nu sunt corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Acest alineat trebuie citit împreună cu amendamentele Wortmann-Kool privind articolul 17 -
alineatul (3) și articolul 51 - alineatul (1a)(nou).
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Amendamentul 1056
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate în prezentul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________
*A se introduce data JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1057
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă 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.
__________________
*A se introduce data JO: …
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Or. en

Amendamentul 1058
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre impun ca orice ofertă 
introdusă la locul de tranzacționare 
privind achiziționarea sau 
comercializarea unui produs este 
obligatorie și trebuie executată.

Or. en

Justificare

Fiind introduse numai ordine executorii, lichiditatea virtuală creată de ordinele anulate, în 
special de tranzacționiștii de înaltă frecvență și care distorsionează formarea prețurilor, 
poate fi combătută .

Amendamentul 1059
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
Pasuri de cotare

(1) Statele membre impun piețelor 
reglementate să adopte regimuri de pasuri 
de cotare în cazul acțiunilor, certificatelor 
de acțiuni, a fondurilor tranzacționate la 
bursă, a certificatelor și a altor 
instrumente similare.
(2) Regimurile privind pasurile de cotare 
menționate la alineatul (1).
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(a) sunt calibrate pentru a reflecta 
profilul de lichiditate al instrumentului 
financiar și valoarea medie a răspândirii 
ofertă-cerere, luând în considerare 
dorința de a permite prețuri stabile 
rezonabile fără a constrânge ulterior în 
mod necorespunzător limitarea 
răspândirii;
(b) adaptarea pasurilor de cotare pentru 
fiecare instrument financiar în mod 
corespunzător cu prețul precum și a 
pasurilor de cotare absolute.
(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza pasurile de cotare sau 
regimurile pasurilor de cotare minime 
pentru instrumentele financiare specifice 
dacă este necesară asigurarea 
funcționării normale a piețelor, în 
conformitate cu factorii de la alineatul 
(2).
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă 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.
__________________
*A se introduce data JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1060
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 6 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, măsuri care:

(6) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru:

Or. en

Amendamentul 1061
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 6 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă 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.
__________________
*A se introduce data JO: …

Or. en

Amendamentul 1062
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia , 

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia, să 
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să o comunice altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri care tranzacționează 
același instrument financiar și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință. 
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 cazurilor 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. 

o comunice altor piețe reglementate, MTF-
uri și OTF-uri care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință. 
În cazul în care suspendarea sau retragerea 
se datorează necomunicării de informații 
despre emitent sau despre instrumentul 
financiar, autoritatea competentă pentru 
un instrument financiar astfel cum a fost 
definit la punctul (7) de la articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al 
Comisiei impune celorlalte piețe 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
sau oricăror alte mecanisme de 
tranzacționare care tranzacționează același 
instrument financiar să suspende sau să 
retragă imediat instrumentul financiar 
respectiv de la tranzacționare

Or. en

Amendamentul 1063
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia, să 

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia, să 
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o comunice altor piețe reglementate, MTF-
uri și OTF-uri care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință. 
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 cazurilor 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.

o comunice altor piețe reglementate și 
MTF-uri care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință. 
Statele membre impun ca alte piețe 
reglementate și 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 cazurilor 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 și MTF-uri să 
comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 
reglementate și 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 1064
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă care solicită 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare pe una sau 
mai multe piețe reglementate , MTF-uri 
sau OTF-uri comunică de îndată decizia sa 
publicului, AEVMP și autorităților 

(2) Autoritatea competentă care solicită 
suspendarea sau retragerea unui instrument 
financiar de la tranzacționare pe una sau 
mai multe piețe reglementate sau MTF-uri
comunică de îndată decizia sa publicului, 
AEVMP și autorităților competente ale 
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competente ale celorlalte state membre. Cu 
excepția situațiilor în care interesele 
investitorilor sau funcționarea ordonată a 
pieței interne ar putea fi afectate în mod 
semnificativ, autoritățile competente ale 
celorlalte state membre solicită 
suspendarea sau retragerea instrumentului 
financiar respectiv de la tranzacționare pe 
piețele reglementate, MTF-urile și OTF-
urile care funcționează sub supravegherea 
lor.

celorlalte state membre. Cu excepția 
situațiilor în care interesele investitorilor 
sau funcționarea ordonată a pieței interne 
ar putea fi afectate în mod semnificativ, 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre solicită suspendarea sau retragerea 
instrumentului financiar respectiv de la 
tranzacționare pe piețele reglementate și 
MTF-urile care funcționează sub 
supravegherea lor.

Or. en

Amendamentul 1065
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a specifica lista circumstanțelor 
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)..

(4) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a specifica lista circumstanțelor 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 delegă 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.
__________________
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*A se introduce data JO: …

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică pentru care AEVMP deține mai multe competențe pentru a o 
judeca.

Amendamentul 1066
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, în legătură 
cu un instrument financiar, un operator al 
unei piețe reglementate să informeze 
imediat operatorii altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri cu privire la:

(1) Statele membre impun ca, în legătură 
cu un instrument financiar, un operator al 
unei piețe reglementate să informeze 
imediat operatorii altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri și autoritatea 
competentă cu privire la:

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui de asemenea să fie informate (conform articolului 53).

Amendamentul 1067
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, în legătură 
cu un instrument financiar, un operator al 
unei piețe reglementate să informeze 
imediat operatorii altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri cu privire la:

(1) Statele membre impun ca, în legătură 
cu un instrument financiar, un operator al 
unei piețe reglementate să informeze 
imediat operatorii altor piețe reglementate
MTF-uri cu privire la:
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Or. en

Amendamentul 1068
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca, în ceea ce 
privește o garanție, un operator al unei 
piețe reglementate să coopereze cu 
operatorii altor piețe reglementate, MTF-
uri și OTF-uri, pentru a-și îndeplini 
obligațiile în conformitate cu articolul 11 
[MAR].

Or. en

Justificare

Deoarece posibilitățile de abuz și manipulare a prețurilor cu ajutorul strategiilor de piață 
încrucișată au crescut cu fragmentarea piețelor, funcția de supraveghere a acestor piețe 
trebuie să coopereze pentru a asigura faptul că strategiile de piață încrucișată pot fi detectate 
de asemenea. Locul de cotare primară are cele mai bune posibilități de a-și asuma 
responsabilitatea în întregime, ca urmare a faptului că se află mai aproape de fluxul de 
informații al emitentului. Pieței reglementate trebuie să i se ceară să coopereze.

Amendamentul 1069
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca, în ceea ce 
privește un instrument financiar, un 
operator al unei piețe reglementate să 
coopereze cu autoritățile competente și 
operatorii altor piețe reglementate și 
MTF-uri, pentru a-și îndeplini obligațiile 
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în conformitate cu articolul [17 a [MAR].

Or. en

Justificare

Deoarece posibilitățile de abuz și manipulare a prețurilor cu ajutorul strategiilor de piață 
încrucișată au crescut cu fragmentarea piețelor,autoritățile competente și funcțiile de 
supraveghere a acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura faptul că strategiile de 
piață încrucișată pot fi detectate de asemenea. Tuturor locurilor de tranzacționare trebuie să 
li se ceară să coopereze.

Amendamentul 1070
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca, în ceea ce 
privește o acțiune, un operator al unei 
piețe reglementate care reprezintă locul 
primar de cotare a acestei acțiuni, să 
coopereze cu operatorii altor piețe 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri, care 
reprezintă locul secundar de cotare a 
acestei acțiuni pentru a-și îndeplini 
obligațiile în conformitate cu articolul [11 
MAR].

Or. en

Justificare

Ca urmare a fragmentării tranzacționării care reiese din implementarea MiFID, posibilitățile 
de abuz și manipulare a piețelor cu ajutorul strategiilor de piață încrucișată au crescut. Nu 
există o funcție de supraveghere în timp real pentru tranzacționarea generală a unei acțiuni, 
nici a locurilor de tranzacționare, nici a autorităților competente. Breșa trebuie reparată. 
Funcția de supraveghere a locului primar de cotare ar trebui să îndeplinească această 
sarcină deoarece se află cel mai aproape de emitent.

Amendamentul 1071
Olle Schmidt
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în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 54 – 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 cerințele și condițiile specifice pentru 
cooperarea dintre locurile primare și cele 
secundare de tranzacționare menționate la 
alineatul (1a).

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să elaboreze linii directoare pentru regulile de implementare privind 
supravegherea cooperării dintre diferitele locuri de tranzacționare.

Amendamentul 1072
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 54 – 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 cerințele și condițiile specifice 
pentru cooperare menționate la alineatul 
(1a).

Or. en

Justificare

Deoarece posibilitățile de abuz și manipulare a prețurilor cu ajutorul strategiilor de piață 
încrucișată au crescut cu fragmentarea piețelor,autoritățile competente și funcțiile de 
supraveghere a acestor piețe trebuie să coopereze pentru a asigura faptul că strategiile de 
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piață încrucișată pot fi detectate de asemenea. Piețelor secundare trebuie să li se ceară să 
coopereze. AEVMP deține competențele pentru a prezenta mai pe larg aceste reguli.

Amendamentul 1073
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 54 – 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 cerințele și condițiile specifice 
pentru cooperare menționate la alineatul 
(1a), inclusiv împărțirea costurilor.

Or. en

Justificare

Ca urmare a fragmentării tranzacționării care reiese din implementarea MiFID, posibilitățile 
de abuz și manipulare a piețelor cu ajutorul strategiilor de piață încrucișată au crescut. Nu 
există o funcție de supraveghere în timp real pentru tranzacționarea generală a unei acțiuni, 
nici a locurilor de tranzacționare, nici a autorităților competente. Breșa trebuie reparată. 
Funcția de supraveghere a locului primar de cotare ar trebui să îndeplinească această 
sarcină deoarece se află cel mai aproape de emitent.

Amendamentul 1074
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la piața reglementată Accesul la piața reglementată și MTF

Or. en
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Amendamentul 1075
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca piața 
reglementată să instituie și să mențină 
reguli transparente și nediscriminatorii, 
bazate pe criterii obiective, care să 
reglementeze accesul sau aderarea 
membrilor la piața reglementată.

(1) Statele membre impun ca piața 
reglementată și MTF să instituie și să 
mențină reguli transparente și 
nediscriminatorii, bazate pe criterii 
obiective, care să reglementeze accesul sau 
aderarea membrilor la piața reglementată.

Or. en

Amendamentul 1076
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) actelor de constituire și de administrare 
a pieței reglementate în cauză;

(a) actelor de constituire și de administrare 
a pieței reglementate în cauză sau MTF;

Or. en

Amendamentul 1077
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) regulilor și procedurilor referitoare la 
compensarea și decontarea tranzacțiilor 
care sunt încheiate pe piața reglementată.

(e) regulilor și procedurilor referitoare la 
compensarea și decontarea tranzacțiilor 
care sunt încheiate pe piața reglementată 
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sau MTF.

Or. en

Amendamentul 1078
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Piețele reglementate pot admite ca 
membri sau participanți societățile de 
investiții și instituțiile de credit autorizate 
în temeiul Directivei 2006/48/CE , precum 
și alte persoane care:

(3) Piețele reglementate și MTF pot admite 
ca membri sau participanți societățile de 
investiții și instituțiile de credit autorizate 
în temeiul Directivei 2006/48/CE , precum 
și alte persoane care:

Or. en

Amendamentul 1079
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că membrii 
și participanții nu sunt obligați să își 
impună reciproc obligațiile prevăzute la 
articolele 24, 25, 27 și 28 în ceea ce 
privește tranzacțiile încheiate pe o piață 
reglementată. Cu toate acestea, membrii 
sau participanții pieței reglementate aplică 
obligațiile prevăzute la articolele 24, 25, 27 
și 28 în ceea ce privește clienții lor în cazul 
în care, acționând în contul clienților lor, 
execută ordinele acestora pe o piață 
reglementată.

(4) Statele membre se asigură că membrii 
și participanții nu sunt obligați să își 
impună reciproc obligațiile prevăzute la 
articolele 24, 25, 27 și 28 în ceea ce 
privește tranzacțiile încheiate pe o piață 
reglementată sau MTF. Cu toate acestea, 
membrii sau participanții pieței 
reglementate aplică obligațiile prevăzute la 
articolele 24, 25, 27 și 28 în ceea ce 
privește clienții lor în cazul în care, 
acționând în contul clienților lor, execută 
ordinele acestora pe o piață reglementată.

Or. en
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Amendamentul 1080
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că regulile 
pieței reglementate privind accesul sau 
aderarea membrilor la această piață prevăd 
participarea directă sau de la distanță a 
societăților de investiții și a instituțiilor de 
credit.

(5) Statele membre se asigură că regulile 
pieței reglementate sau MTF privind 
accesul sau aderarea membrilor la această 
piață prevăd participarea directă sau de la 
distanță a societăților de investiții și a 
instituțiilor de credit.

Or. en

Amendamentul 1081
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru autorizează, fără nicio 
altă cerință juridică sau administrativă, 
piețele reglementate din alte state membre 
să adopte, pe teritoriul său, dispozițiile 
necesare pentru a permite membrilor și 
participanților care s-au stabilit pe teritoriul 
său să aibă acces la distanță la aceste piețe 
și să tranzacționeze pe acestea.

Fiecare stat membru autorizează, fără nicio 
altă cerință juridică sau administrativă, 
piețele reglementate sau MTF din alte 
state membre să adopte, pe teritoriul său, 
dispozițiile necesare pentru a permite 
membrilor și participanților care s-au 
stabilit pe teritoriul său să aibă acces la 
distanță la aceste piețe și să tranzacționeze 
pe acestea.

Or. en

Amendamentul 1082
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE



PE489.466v01-00 84/161 AM\901766RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Piața reglementată comunică autorității 
competente a statului său membru de 
origine numele statului membru în care 
intenționează să ofere astfel de facilități. În 
termen de o lună, autoritatea competentă a 
statului membru de origine comunică 
această informație statului membru în care 
piața reglementată intenționează să ofere 
astfel de facilități. AEVMP poate solicita 
acces la informațiile respective, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 și în condițiile prevăzute la 
articolul respectiv.

Piața reglementată sau MTF comunică 
autorității competente a statului său 
membru de origine numele statului 
membru în care intenționează să ofere 
astfel de facilități. În termen de o lună, 
autoritatea competentă a statului membru 
de origine comunică această informație 
statului membru în care piața reglementată 
sau MTF intenționează să ofere astfel de 
facilități. AEVMP poate solicita acces la 
informațiile respective, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și în 
condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Or. en

Amendamentul 1083
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea autorității competente a statului 
membru gazdă și într-un termen rezonabil, 
autoritatea competentă a statului membru 
de origine al pieței reglementate comunică 
identitatea membrilor sau participanților 
pieței reglementate stabiliți în acest stat 
membru

La cererea autorității competente a statului 
membru gazdă și într-un termen rezonabil, 
autoritatea competentă a statului membru 
de origine al pieței reglementate sau MTF
comunică identitatea membrilor sau 
participanților pieței reglementate sau 
MTF stabiliți în acest stat membru

Or. en

Amendamentul 1084
Pascal Canfin
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre impun operatorilor 
pieței reglementate să comunice în mod 
regulat lista membrilor și participanților 
pieței reglementate autorității competente a 
acesteia.

(7) Statele membre impun operatorilor 
pieței reglementate sau MTF să comunice 
în mod regulat lista membrilor și 
participanților pieței reglementate 
autorității competente a acesteia sau MTF.

Or. en

Amendamentul 1085
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 56 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea respectării regulilor pieței 
reglementate și a altor obligații legale

Monitorizarea respectării regulilor pieței 
reglementate și MTF și a altor obligații 
legale

Or. en

Amendamentul 1086
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun piețelor 
reglementate să instituie și să mențină 
măsuri și proceduri eficiente pentru 
monitorizarea regulată a respectării 
regulilor lor de către membrii sau 

(1) Statele membre impun piețelor 
reglementate sau MTF să instituie și să 
mențină măsuri și proceduri eficiente 
pentru monitorizarea regulată a respectării 
regulilor lor de către membrii sau 
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participanții lor. Piețele reglementate 
monitorizează tranzacțiile și ordinele
realizate de membrii sau participanții lor în 
cadrul sistemelor lor, în vederea 
identificării oricărei încălcări a regulilor 
respective, a oricărei condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau a oricărui 
comportament care poate sugera un abuz 
de piață.

participanții lor. Piețele reglementate sau 
MTF monitorizează tranzacțiile și ordinele
realizate de membrii sau participanții lor în 
cadrul sistemelor lor, în vederea 
identificării oricărei încălcări a regulilor 
respective, a oricărei condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau a oricărui 
comportament care poate sugera un abuz 
de piață.

Or. en

Amendamentul 1087
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun operatorilor 
piețelor reglementate să semnaleze 
autorității competente a pieței reglementate 
orice încălcare semnificativă a regulilor lor 
sau orice condiție de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței sau 
comportament care poate sugera  un abuz 
de piață. De asemenea, statele membre 
impun operatorului pieței reglementate să 
furnizeze fără întârziere informațiile 
pertinente autorității competente în materie 
de investigații și urmăriri în justiție privind 
abuzurile de piață pe piețele reglementate 
și să acorde acesteia întregul sprijin 
necesar pentru investigarea și urmărirea în 
justiție a abuzurilor de piață comise în 
sistemele pieței reglementate sau prin 
intermediul acestora.

(2) Statele membre impun operatorilor 
piețelor reglementate sau MTF să 
semnaleze autorității competente a pieței 
reglementate sau MTF orice încălcare 
semnificativă a regulilor lor sau orice 
condiție de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței sau 
comportament care poate sugera  un abuz 
de piață. De asemenea, statele membre 
impun operatorului pieței reglementate sau 
MTF să furnizeze fără întârziere 
informațiile pertinente autorității 
competente în materie de investigații și 
urmăriri în justiție privind abuzurile de 
piață pe piețele reglementate sau MTF și 
să acorde acesteia întregul sprijin necesar 
pentru investigarea și urmărirea în justiție a 
abuzurilor de piață comise în sistemele 
pieței reglementate sau MTF sau prin 
intermediul acestora.

Or. en
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Amendamentul 1088
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când operațiunile unei piețe 
reglementate sau MTF care furnizează 
tranzacționarea unui instrument 
financiar care a fost admis pentru prima 
oară pentru tranzacționare pe o piață 
reglementată într-un stat membru diferit, 
autoritatea competentă a MTF-ului sau a 
pieței reglementate respective va stabili 
acordurile de cooperare proporționale dar 
eficiente cu autoritatea competentă a 
pieței reglementate în cazul în care 
instrumentul financiar a fost admis 
pentru prima oară pentru tranzacționare.

Or. en

Justificare

Coordonarea supravegherii transfrontaliere a MTF-urilor și piețelor reglementate.

Amendamentul 1089
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 57 – 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 
relevante 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
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Or. en

Justificare

Băncile centrale care supraveghează sistemele de compensare și de decontare pot fi 
reprezentate, de asemenea, de BCE și nu numai de banca națională centrală.

Amendamentul 1090
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Titlul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

LIMITELE POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE

ADMINISTRAREA POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare implementează un set de instrumente format din diferite 
instrumente de gestionare/facilități. Limitele pozițiilor este unul dintre aceste instrumente –
dar locul de tranzacționare trebuie să poată folosi alte „facilități cu efect echivalent” 
alternative ca de exemplu administrarea pozițiilor.

Amendamentul 1091
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] Articolul se elimină.

Or. de

Justificare

O obligație nediferențiată a operatorilor privind stabilirea de limite superioare sau de 
reglementări alternative cu impact echivalent nu este justificată și aceasta ar afecta în mod 
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grav gestionarea riscurilor în întreprinderile nefinanciare. Derivatele de asigurare nu 
constituie, în mod recunoscut, niciun pericol pentru stabilitatea piețelor financiare. În plus, 
operatorii de piață au acum posibilitatea de a introduce limite superioare, în unele cazuri, în 
vederea asigurării unui comerț funcțional. Această dispoziție obligatorie ar afecta în mod 
inutil limitele de acțiune și flexibilitatea operatorilor comerciali, în ceea ce privește 
posibilitatea de a reacționa în mod adecvat la anumite situații de piață.

Amendamentul 1092
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 59 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele pozițiilor Managementul pozițiilor inclusiv limitele 
pozițiilor

Or. en

Justificare

Atât IOSCO cât și G20 au întreprins activități intense în domeniul instrumentelor financiare 
derivate, această activitate trebuie recunoscută și inclusă în MiFID pentru a urma 
recomandările experților în acest domeniu și pentru a fi cât mai coordonată cu putință la 
nivel global. Ambele organisme recunosc că limitele pozițiilor trebuie să funcționeze într-un 
sistem de gestionare a pozițiilor.

Amendamentul 1093
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele pozițiilor Administrarea pozițiilor

Or. en
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Amendamentul 1094
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 59 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele pozițiilor Puterile de administrare a pozițiilor

Or. en

Amendamentul 1095
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu 
praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la pozițiile libere în cadrul unui 
instrument financiar derivat pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate
deține sau facilitățile alternative de 
administrare a pozițiilor cu efect 
echivalent, precum ordonarea lichidării 
sau transferul pozițiilor libere, 
suspendarea tranzacționării, modificarea 
termenilor și condițiilor de livrare, 
anularea tranzacțiilor și solicitarea 
intențiilor de livrare care să fie impuse 
pentru:

Or. en

Justificare

MiFID II propune puteri pentru autoritățile competente pentru a impune limitele pozițiilor, 
precum și anumite măsuri care trebuie luate de locurile de tranzacționare. Aceste măsuri 
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trebuie să fie complementare. Un prag nu trebuie să se refere la numărul de contracte pe care 
o persoană le poate încheia. Pragul ar trebui să se refere la pozițiile libere (în conformitate 
cu articolul 59 și articolul 72[alineatul (1)] litera (g)). Riscurile pragurilor automate cu efect 
negativ asupra lichidității locurilor de tranzacționare transparente și riscul realizării 
tranzacționării OTC.

Amendamentul 1096
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și MTF-urile și OTF-urile 
care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la nivelul de interes deschis pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
deține spre finalul perioadei de 
valabilitate a contractului sau măsuri 
alternative cu efect echivalent, precum 
administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Or. en

Amendamentul 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente aplică piețelor reglementate și 
MTF-urilor care admit la tranzacționare 
sau tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri limite cu privire la 
numărul contractelor pe care orice membru 
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membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp 
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu 
praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

sau participant al piețelor, sau clasă de 
membri sau participanți ai piețelor, îl 
poate încheia într-o anumită perioadă de 
timp pentru:

Or. en

Justificare

Limitele aplicate participanților individuali de piață pot fi eficiente în prevenirea abuzului și 
manipulării pieței. Cu toate acestea, limitele impuse activităților total speculative (de 
exemplu cele care nu adoptă o poziție pe piață) (sau subcategoriile, ca de exemplu fondurile 
pentru indicele mărfurilor) sunt de asemenea necesare pentru a preveni distorsionarea
prețurilor de la nivelurile fundamentale și volatilitatea exacerbată.

Amendamentul 1098
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp sau 
măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor, cu 
excepția membrilor și participanților 
nefinanciari care acționează pentru a 
reduce pierderile producției grupului lor, 
îl poate încheia într-o anumită perioadă de 
timp sau măsuri alternative cu efect 
echivalent, precum administrarea pozițiilor 
cu praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

Or. en
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Amendamentul 1099
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl 
poate încheia într-o anumită perioadă de 
timp sau măsuri alternative cu efect 
echivalent, precum administrarea 
pozițiilor cu praguri automate de control, 
care să fie impuse pentru

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri, realizează controlul 
pozițiilor (control de poziție), pentru

Or. de

Amendamentul 1100
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp 
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu 
praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

Statele membre impun ca piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor, sau o 
clasă a membrilor sau participanților de 
piață, îl poate încheia într-o anumită 
perioadă de timp pentru:

Or. en
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Justificare

Limitele pentru clasele de participanți de piață precum participanții individuali de piață sunt 
necesare pentru a preveni distorsionarea funcției de descoperire a prețului piețelor de 
instrumente financiare derivate.

Amendamentul 1101
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp 
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Statele membre în strânsă cooperare cu 
AEVMP se asigură că autoritățile 
competente aplică piețelor reglementate și 
operatorilor de MTF-uri și OTF-uri care 
admit la tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente financiare derivate pe mărfuri, 
precum și reprezentanților OTC ex ante și 
ex post limite cu privire la numărul 
contractelor pe care orice persoană sau
persoane precum și diferite clase de 
investitori îl poate încheia într-o anumită 
perioadă de timp, precum și măsuri 
alternative suplimentare care completează 
astfel de limite, precum administrarea 
pozițiilor cu praguri automate de control, 
care să fie impuse pentru:

Or. en

Amendamentul 1102
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
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OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu 
praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică puteri de 
administrare a pozițiilor cu praguri 
automate de control, puteri care pot 
include limite cu privire dimensiunea 
poziției pe care orice membru sau 
participant al piețelor îl poate încheia dar 
numai în timpul lunii de livrare a 
instrumentului financiar derivat relevant 
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
care să fie impuse pentru

Or. en

Amendamentul 1103
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp sau 
măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la pozițiile restante pe care orice membru 
sau participant al piețelor îl poate încheia 
într-o anumită perioadă de timp sau măsuri 
alternative cu efect echivalent, precum 
administrarea pozițiilor cu praguri 
automate de control, care să fie impuse 
pentru: 

Or. en

Amendamentul 1104
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl 
poate încheia într-o anumită perioadă de 
timp sau măsuri alternative cu efect 
echivalent, precum administrarea pozițiilor 
cu praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru: 

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
persoană îl poate încheia într-o anumită 
perioadă de timp sau măsuri alternative cu 
efect echivalent, precum administrarea 
pozițiilor cu praguri automate de control, 
care să fie impuse pentru: 

Or. en

Amendamentul 1105
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a menține lichiditatea; (a) a menține lichiditatea necesară pentru 
reducerea riscului legat în mod direct și 
obiectiv de activitățile comerciale în 
legătură cu mărfurile subiacente;

Or. en

Amendamentul 1106
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a menține lichiditatea; (a) a asigura o menținere suficientă a 
lichidității pieței necesară pentru 
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reducerea bona-fide a pierderilor 
tranzacțiilor și reducerea volatilității;

Or. en

Amendamentul 1107
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a sprijini condițiile de decontare și de 
cotație ordonată.

(c) a asigura că funcția de descoperire a 
prețurilor și condițiile de decontare ale 
pieței subiacente nu sunt întrerupte.

Or. en

Justificare

Scopul principal al reglementării pieței de mărfuri trebuie să fie de a permite producătorilor 
economiei reale și consumatorilor să reducă, pe o piață ordonată, prețurile care reprezintă, 
atât din punct de vedere al nivelului cât și al volatilității, factorii fundamentali ai ofertei și 
cererii în comparație cu interesele volatile ale speculației financiare.

Amendamentul 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) a asigura descoperirea prețurilor 
pentru piața materială;

Or. en

Justificare

Deși este important ca lichiditatea piețelor de instrumente financiare derivate pe mărfuri să 
fie suficientă pentru participanții comerciali pentru a reduce riscul asociat mărfurilor 
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subiacente, majoritatea acestor piețe suferă în urma nivelurilor de capital cu mult peste acest 
nivel și care poate distorsiona prețurile de la nivelurile fundamentale, subminând funcția lor 
de descoperire a prețului și având un impact semnificativ asupra consumatorilor și afacerilor 
din Uniune și la nivel global. Aceste niveluri au crescut dramatic în mai puțin de 10 ani.

Amendamentul 1109
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) a proteja funcția de descoperire a 
prețului pentru mărfurile subiacente;

Or. en

Justificare

Limitele pentru clasele de participanți de piață precum participanții individuali de piață sunt 
necesare pentru a preveni distorsionarea funcției de descoperire a prețului piețelor de 
instrumente financiare derivate.

Amendamentul 1110
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) a preveni, reduce sau elimina 
speculația excesivă și volatilitatea 
prețurilor.

Or. en

Amendamentul 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) a preveni crearea de poziții de 
distorsionare a pieței.

Or. en

Justificare

Deși este important ca lichiditatea piețelor de instrumente financiare derivate pe mărfuri să 
fie suficientă pentru participanții comerciali pentru a reduce riscul asociat mărfurilor 
subiacente, majoritatea acestor piețe suferă în urma nivelurilor de capital cu mult peste acest 
nivel și care poate distorsiona prețurile de la nivelurile fundamentale, subminând funcția lor 
de descoperire a prețului și având un impact semnificativ asupra consumatorilor și afacerilor 
din Uniune și la nivel global. Aceste niveluri au crescut dramatic în mai puțin de 10 ani.

Amendamentul 1112
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) a preveni, reduce sau elimina 
speculația excesivă și volatilitatea 
mărfurilor subiacente.

Or. en

Amendamentul 1113
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea pozițiilor deschise 
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menționate la primul paragraf, o societate 
comercială nu va include contracte 
încheiate de către societate care sunt 
măsurabile în mod obiectiv ca reducând 
riscurile direct legate de activitatea 
comercială a societății.

Or. en

Justificare

Contractele pe care societățile comerciale le încheie în scopul reducerii pierderilor nu 
trebuie incluse în calcul. În ceea ce privește societățile comerciale, a se vedea articolul 60 
alineatul (3)litera (d). Comparați cu articolul 7 alineatul (3) din EMIR.

Amendamentul 1114
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama 
de caracteristicile pieței de mărfuri 
subiacente, inclusiv modele de producție, 
de consum și de transport către piață.

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și modul în 
care aceștia utilizează contractele admise la 
tranzacționare și caracteristicile pieței de 
mărfuri subiacente, inclusiv modele de 
producție, de consum și de transport către 
piață.

Or. en

Justificare

Un prag nu ar trebui să facă referire la numărul de contracte pe care o persoană le poate 
încheia. În funcție de structura pieței, pragurile automate pot avea un efect negativ asupra 
lichidității locurilor de tranzacționare. Dacă un prag ar trebui să se aplice instrumentelor 
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financiare derivate, pragul ar trebui să se refere la pozițiile libere (în conformitate cu 
articolul 59 și articolul 72 [alineatul (1)] litera (g)). Comparați cu articolul 60 alineatul (1) 
paragraful al doilea: „poziții deschise”. Comparați cu calculul pragului de decontare de la 
articolul 7 din EMIR.

Amendamentul 1115
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum
numărul maxim de contracte pe care le
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum
interesul deschis maxim pe care o 
persoană îl poate manifesta spre finalul 
perioadei de valabilitate a unui contract, 
ținând seama de caracteristicile pieței de 
mărfuri subiacente, inclusiv modele de 
producție, de consum și de transport către 
piață.

Or. en

Amendamentul 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
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în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. În special acestea vor 
diferenția pozițiile care reduc în mod 
obiectiv riscurile direct legate de 
activitățile comerciale în legătură cu 
mărfurile și alte poziții.

Acestea trebuie să specifice praguri 
cantitative clare, precum numărul maxim 
de contracte pe care le poate încheia o 
persoană, ținând seama de caracteristicile 
pieței de mărfuri subiacente, inclusiv 
modele de producție, de consum și de 
transport către piață. Acestea se aplică, de 
asemenea, contractelor de decontare în 
numerar și contractelor de decontare 
fizică și tuturor lunilor de livrare.

Or. en

Amendamentul 1117
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Acest control de poziție trebuie realizat în 
mod transparent și nediscriminatoriu, 
specificând persoanele cărora li se aplică și 
eventualele excepții, în special pentru 
instrumentele financiare derivate pe 
mărfuri, care reduc riscurile în mod 
obiectiv, măsurabil, și ținând seama de 
natura și componența participanților la 
piață, precum și de modul în care aceștia 
utilizează contractele admise la 
tranzacționare. Acestea trebuie să specifice
praguri cantitative clare, precum poziția 
netă maximă pe care o poate accesa o 
persoană, ținând seama de caracteristicile 
pieței de mărfuri subiacente, inclusiv 
modele de producție, de consum și de 
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transport către piață.
Or. de

Amendamentul 1118
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Limitele și măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. În special acestea vor 
diferenția pozițiile care reduc în mod 
obiectiv riscurile direct legate de 
activitățile comerciale în legătură cu 
mărfurile și alte poziții. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Limitele se aplică, de asemenea, pozițiilor 
nete ale membrilor sau participanților de 
piață din piețele reglementate, MTF-uri, 
OTF-uri și orice poziții din contractele 
echivalente tranzacționate în afara 
acestor locuri de tranzacționare.
Limitele vor fi definite pentru fiecare lună 
în care se tranzacționează produsul 
financiar respectiv.
Limitele vor fi raportate către AEVMP și 
vor fi controlate de aceasta. AEVMP va 
stabili membrii sau participanții de piață 
care operează în diferite locuri de 
tranzacționare într-o limită totală la 
nivelul UE care se aplică în cadrul UE.

Or. en
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Justificare

Limitele pentru clasele de participanți de piață precum participanții individuali de piață sunt 
necesare pentru a preveni distorsionarea funcției de descoperire a prețului piețelor de 
instrumente financiare derivate. Limitele trebuie aplicate pentru fiecare lună în care este 
tranzacționat produsul. Dacă limitele sunt definite pentru o perioadă apropiată de maturitate 
sau un alt punct unic, acestea pot fi cu ușurință evitate.

Amendamentul 1119
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de
modul în care aceștia utilizează contractele 
admise la tranzacționare. Acestea trebuie 
să specifice praguri cantitative clare, 
precum numărul maxim de contracte pe 
care le poate încheia o persoană, ținând 
seama de caracteristicile pieței de mărfuri 
subiacente, inclusiv modele de producție, 
de consum și de transport către piață.

Limitele și măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care o astfel de persoană utilizează 
contractele admise la tranzacționare. 
Acestea trebuie să specifice praguri 
cantitative și calitative clare, precum 
numărul maxim și valorile naționale și ale 
pieței de contracte pe care le poate încheia 
o persoană și diferitele clase de investitori, 
ținând seama de caracteristicile piețelor de 
mărfuri subiacente și interacțiunea lor cu 
alte piețe, inclusiv modele de producție, de 
consum, intermediere și de transport, 
estimate și de nivelurile oficiale ale 
inventarelor inclusiv contractele 
preplătite, capacitățile de rezervă și 
tendințele pe termen lung de cerere și 
ofertă. Limitele se aplică contractelor 
decontate în numerar și decontate fizic 
precum și contractelor pe care orice 
persoană le deține în luna în cauză și orice 
perioadă ulterioară de livrare și decontare.
În stabilirea limitelor AEVMP și statele 
membre se asigură că interesele legitime 
ale participanților care realizează 
activități bona fide de reducere a 
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pierderilor sunt respectate.

Or. en

Amendamentul 1120
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață. Este necesară 
diferențierea între pozițiile care reduc 
riscurile, care sunt relaționate în mod 
direct cu activitatea legată de produsul în 
cauză, și alte poziții.

Or. de

Justificare

În cazul în care trebuie introduse totuși limite este necesară o excepție privind tranzacțiile de 
reducere a riscurilor ale întreprinderilor nefinanciare. Limitele pozițiilor ar limita în mod 
inadecvat posibilitatea gestionării riscurilor operaționale. În cazul reducerii ulterioare a 
limitelor ar apărea chiar, în anumite condiții, obligația redeschiderii pozițiilor. Ambele 
situații ar contrazice obiectivul de reducere a riscurilor.

Amendamentul 1121
Gunnar Hökmark
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Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Puterile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare și, de asemenea, ținând 
seama de caracteristicile de lichiditate ale 
pieței de mărfuri subiacente, precum și
modele de producție, de consum și de 
transport către piață.

Or. en

Amendamentul 1122
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de
modul în care aceștia utilizează contractele 
admise la tranzacționare. Acestea trebuie 
să specifice praguri cantitative clare, 
precum numărul maxim de contracte pe 
care le poate încheia o persoană, ținând 
seama de caracteristicile pieței de mărfuri 
subiacente, inclusiv modele de producție, 
de consum și de transport către piață.

Limitele sau măsurile sunt determinate de 
autoritatea competentă a pieței 
reglementate și MTF. Acestea sunt
transparente și nediscriminatorii, 
specificând persoanele cărora li se aplică și 
eventualele excepții și ținând seama de 
natura și componența participanților la 
piață, precum și de modul în care aceste 
persoane utilizează contractele admise la 
tranzacționare. Acestea trebuie să specifice 
praguri cantitative clare, precum numărul 
maxim de contracte pe care o persoană sau 
mai multe persoane le pot încheia, ținând 
seama de caracteristicile pieței de 
instrumente financiare derivate și de 
mărfuri subiacente.
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Or. en

Amendamentul 1123
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor asigura faptul că 
limite similare sau măsuri se aplică 
instrumentelor financiare derivate care 
nu sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate pe o piață reglementată sau 
MTF nu mai târziu de [X] ani de la 
intrarea în vigoare a limitelor și măsurilor 
sus-menționate, moment în care 
autoritatea relevantă competentă își va 
asuma responsabilitatea pentru aplicarea 
tuturor acestor limite și măsuri. 

Or. en

Amendamentul 1124
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Piețele reglementate și operatorii 
MTF și OTF realizează controlul după 
cum urmează, detaliile fiind definite în 
standardele tehnice de reglementare, 
conform alineatului 3a:
(a) Membrii și participanții la piețele 
reglementate MTF și OTF raportează 
punctului de tranzacționare respectiv 
detaliile pozițiilor lor, în conformitate cu 
articolul 60 alineatul (2);
(b) Piețele reglementate, precum și 



PE489.466v01-00 108/161 AM\901766RO.doc

RO

operatorii MTF și OTF pot solicita 
membrilor și participanților informații 
privitoare la toate documentele relevante 
în ceea ce privește volumul sau scopul 
unei poziții sau ale unei expuneri 
contractate prin intermediul 
instrumentelor financiare derivate pe 
mărfuri;
(c) în urma analizei informațiilor obținute 
în conformitate cu literele (a) și (b), 
piețele reglementate, precum și operatorii 
MTF și OTF pot adopta măsuri în 
vederea diminuării complete sau parțiale 
a volumului poziției sau al expunerii 
instrumentelor financiare derivate pe 
mărfuri de către membrii sau participanții 
la piețe în cauză, atunci când este necesar 
acest lucru, pentru a asigura integritatea 
și modul de funcționare regulamentar al 
piețelor respective;
(d) în urma analizei informațiilor obținute 
în conformitate cu literele (a) și (b), 
piețele reglementate, precum și operatorii 
MTF și OTF pot restrânge posibilitățile 
membrilor sau ale participanților la piețe 
în cauză în ceea ce privește încheierea 
unei tranzacții cu contracte derivate pe 
mărfuri, printre altele, prin introducerea 
de limite nediscriminatorii privind 
pozițiile, pe care membrii sau participanții 
la piețe le pot încheia într-o anumită 
perioadă, atunci când este necesar acest 
lucru, pentru a asigura integritatea și 
modul de funcționare regulamentar al 
piețelor respective, în cazul în care nu 
sunt suficiente măsurile prevăzute la 
punctul (c);
(e) piețele reglementate, MTF și OTF 
informează autoritățile competente, în 
conformitate cu alineatul 2, în legătură cu 
detaliile privind informațiile obținute și 
măsurile adoptate în conformitate cu 
literele (b)-(d).

Or. de
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Amendamentul 1125
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AEVMP va elabora un proiect de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a specifica limitele care trebuie aplicate 
pozițiilor în cadrul instrumentelor 
financiare derivate în conformitate cu 
alineatul (1). 
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se conferă 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.
__________________
*A se introduce data JO: …

Or. en

Justificare

ESMA trebuie să specifice și să aplice limitele de poziții pentru numărul de contracte. 
Limitele de poziții trebuie stabilite sub formă de agregat la nivelul entității juridice pentru a 
asigura funcționarea fără probleme a piețelor. În stabilirea limitelor pozițiilor ar trebui să 
existe o diferențiere între pozițiile legate de activitatea comercială în ceea ce privește 
mărfurile și alte poziții.

Amendamentul 1126
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societățile comerciale nu vor fi 
supuse limitelor pozițiilor pentru 
produsele respective care sunt folosite 
pentru activitățile de administrare a 
riscurilor sau care folosesc rezultate din 
obligațiile de reglementare privind 
conformitatea.

Or. en

Justificare

Societățile care trebuie să aibă acces la piețe pentru administrarea riscurilor legate de 
activitatea comercială subiacentă trebuie exceptate de la limitele pozițiilor. Limitele pozițiilor 
împiedică administrarea eficientă a riscului deoarece companiile ar trebui să aibă 
permisiunea de a-și administra riscurile legate de prețul mărfurilor până la un anumit nivel.

Amendamentul 1127
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Instrumentele financiare ale 
întreprinderilor nefinanciare, care 
contribuie în mod obiectiv, măsurabil, la 
reducerea riscurilor legate în mod direct 
de activitate sau de managementul 
lichidităților sau de cel financiar, sunt 
excluse din cadrul limitelor superioare 
sau al reglementărilor alternative cu efect 
echivalent.

Or. de

Justificare

În cazul în care este totuși necesară introducerea limitelor, se impune o excepție cu privire la 
tranzacțiile de reducere a riscurilor ale întreprinderilor nefinanciare. Limitele de poziție ar 
îngrădi în mod inadecvat posibilitatea gestionării riscurilor operaționale. În cazul reducerii 
ulterioare a limitelor ar fi posibilă chiar apariția obligației de a redeschide pozițiile. Ambele 
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situații ar contrazice obiectivul de reducere a riscurilor.

Amendamentul 1128
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor 
sau măsurilor. Autoritatea competentă 
comunică aceste informații AEVMP, care 
publică și menține pe site-ul său internet o 
bază de date care prezintă pe scurt limitele 
sau măsurile în vigoare.

(2) Piețele reglementate, MTF-urile, OTF-
urile și distribuitorii OTC își informează
autoritatea competentă cu privire la 
detaliile limitelor și măsurilor. Autoritatea 
competentă comunică aceste informații 
AEVMP, care publică și menține pe site-ul 
său internet o bază de date care prezintă pe 
scurt limitele sau măsurile în vigoare.
Autoritatea competentă sau AEVMP 
poate solicita piețelor reglementate MTF-
urilor, OTF-urilor și distribuitorilor OTC 
să revizuiască detaliile privind limitele și 
măsurile atunci când consideră că piețele 
reglementate, MTF-urile, OTF-urile și 
distribuitorii OTC nu îndeplinesc criteriile 
definite la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor 
sau măsurilor. Autoritatea competentă 
comunică aceste informații AEVMP, care 
publică și menține pe site-ul său internet o 

(2) Piețele reglementate și MTF-urile își
informează autoritatea competentă cu 
privire la detaliile limitelor. Autoritatea 
competentă comunică aceste informații 
AEVMP, care publică și menține pe site-ul 
său internet o bază de date care prezintă pe 
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bază de date care prezintă pe scurt limitele 
sau măsurile în vigoare.

scurt limitele în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1130
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor
sau măsurilor. Autoritatea competentă 
comunică aceste informații AEVMP, care 
publică și menține pe site-ul său internet o 
bază de date care prezintă pe scurt limitele
sau măsurile în vigoare.

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile puterilor. 
Autoritatea competentă comunică aceste 
informații AEVMP, care publică și
menține pe site-ul său internet o bază de 
date care prezintă pe scurt puterile în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 1131
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor 
sau măsurilor. Autoritatea competentă 
comunică aceste informații AEVMP, care 
publică și menține pe site-ul său internet o 
bază de date care prezintă pe scurt limitele 
sau măsurile în vigoare.

(2) Autoritatea competentă comunică 
aceste informații AEVMP, care publică și 
menține pe site-ul său internet o bază de 
date care prezintă pe scurt limitele sau 
măsurile în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 1132
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri își administrează 
piețele acolo unde este aplicabil astfel 
încât să asigure convergența între 
instrumentele financiare derivate și 
piețele de numerar în luna de livrare.

Or. en

Justificare

Piețele de instrumente financiare trebuie să funcționeze corespunzător dacă reprezintă un 
instrument pentru cei care nu își asumă o poziție pe piață și fermierii reali și prelucrătorii 
care caută să reducă riscurile de preț în fluxurile lor de bunuri și materii prime. Acestea 
trebuie să se supună convergenței cu piața spot în luna de livrare a unui contract. Acest fapt 
îi ține ancorați de bunurile lor materiale. Autoritățile din statele membre ar trebui să poată 
impune schimburi pentru a asigura că modul tehnic în care își operează contractele și piața 
de instrumente financiare duce către convergență.

Amendamentul 1133
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili efectele măsurilor de 
administrare a pozițiilor stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
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efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele
care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de faptul că 
mărfurile respective pot fi tranzacționate 
pe piețe multiple. Limitele sau măsurile 
alternative stabilite în proiectul de 
standarde tehnice de reglementare
prevalează, de asemenea, asupra oricăror 
măsuri impuse de autoritățile competente 
în conformitate cu articolul 72 litera (g) din 
prezenta directivă.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă 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.
__________________
*A se introduce data JO: …

Or. en

Justificare

Pragurilor automate nu ar trebui să li se impună măsuri alternative. În funcție de structura 
pieței, riscurile pragurilor automate cu efect negativ asupra lichidității locurilor de 
tranzacționare transparente și riscul realizării tranzacționării OTC. Un prag nu ar trebui să 
facă referire la numărul de contracte pe care o persoană le poate încheia. Chestiunea este de 
natură tehnică și prin urmare este tratată într-un mod mai adecvat de către AEVMP.

Amendamentul 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte (3) Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
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acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de 
condițiile menționate la alineatul (1) și de 
limitele care au fost stabilite de piețele
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 94 pentru a stabili

(a) referitoare la numărul de contracte pe 
care o persoană le poate încheia într-o 
anumită perioadă de timp;

(b) raportul de contracte deținut în cadrul 
pieței reglementate și MTF privind 
instrumentele financiare derivate care nu 
reduc în mod obiectiv riscurile direct 
legate de activitățile comerciale în 
legătură cu mărfurile, versus contractele 
care fac acest lucru;
(c) controale suplimentare necesare 
pentru a asigura funcționarea în ordine a 
piețelor și
(d) condițiile de exceptare și de 
determinare a momentului în care 
pozițiile reduc în mod obiectiv riscurile 
legate în mod direct de activitățile 
comerciale în legătură cu mărfurile.
Limitele țin seama de condițiile menționate 
la alineatul (1), necesitatea de diferențiere 
corespunzătoare între mărfuri și
categoriile de participanți ai pieței și de 
limitele care au fost stabilite de locurile de 
tranzacționare.
Limitele stabilite în actele delegate 
prevalează, de asemenea, asupra oricăror 
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măsuri impuse de autoritățile competente 
în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) 
litera (g) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 1135
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de 
condițiile menționate la alineatul (1) și de 
limitele care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri. 
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, pentru 
a stabili controlul de poziție în 
conformitate cu alineatul 1, în special
limitele superioare pentru poziția netă pe 
care o persoană o poate încheia într-o 
anumită perioadă de timp, precum și 
condițiile de exceptare, îndeosebi pentru 
instrumentele financiare derivate pe 
mărfuri care reduc riscurile, în mod 
obiectiv, măsurabil. Controlul de poziție 
ține seama de condițiile menționate la 
alineatul (1) și de normele care au fost 
stabilite de piețele reglementate, de MTF-
uri și de OTF-uri.

În urma unei consultări publice, AEVMP 
prezintă Comisiei aceste proiecte de 
standarde de reglementări tehnice până 
cel târziu […]*.
Comisiei îi revine autoritatea de a emite 
standardele de reglementări tehnice 
menționate în paragraful 1, în 
conformitate cu articolele 10 - 14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Controlul de poziție stabilit în standardele 
de reglementări tehnice prevalează, de 
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asemenea, asupra oricăror măsuri impuse 
de autoritățile competente în conformitate 
cu articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

____________________

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

Or. de

Amendamentul 1136
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

(3) AEVMP va prezenta proiectul de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei pentru a determina limitele ex-
ante și măsurile referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele pe care trebuie să le aibă măsurile 
suplimentare și măsurile de calcul al 
pozițiilor stabilite în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiile de 
exceptare și rapoartele relevante ale 
pozițiilor generale pentru a combina 
pozițiile care rezultă din tranzacțiile bona-
fide necesare pentru a stabili dacă o 
situație de speculație excesivă apare sau 
prezintă un risc semnificativ de apariție.
Limitele și măsurile țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele și măsurile stabilite în actele 
delegate prevalează, de asemenea, asupra 
oricăror măsuri impuse de autoritățile 
competente în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1) litera (g) din prezenta 
directivă.
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Or. en

Amendamentul 1137
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau
măsurile alternative țin seama de 
condițiile menționate la alineatul (1) și de 
limitele care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili puterile de administrare 
asupra abilității referitoare la numărul de 
contracte privind instrumentele financiare 
derivate pe care o persoană le poate încheia 
într-o anumită perioadă de timp și efectele 
echivalente pe care trebuie să le aibă 
măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare și metoda de 
determinare a limitelor pozițiilor. Pentru 
a calcula conformitatea cu limitele
pozițiilor, pozițiile în tranzacțiile 
echivalente din punct de vedere economic 
ale OTC pot fi neincluse în comparație cu 
pozițiile incluse pe piața reglementată,
MTF sau OTF. Puterile de administrare 
țin seama de condițiile menționate la 
alineatul (1) și de limitele care au fost 
stabilite de piețele reglementate, de MTF-
uri și de OTF-uri. Puterile de administrare 
stabilite în actele delegate prevalează, de 
asemenea, asupra oricăror măsuri impuse 
de autoritățile competente în conformitate 
cu articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 1138
Gay Mitchell
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Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la pozițiile restante
pe care o persoană le poate încheia într-o 
anumită perioadă de timp și efectele 
echivalente pe care trebuie să le aibă 
măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 1139
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
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măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de autoritatea 
competentă. Limitele sau măsurile 
alternative stabilite în actele delegate 
prevalează, de asemenea, asupra oricăror 
măsuri impuse de autoritățile competente 
în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) 
litera (g) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 1140
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare respective până la [31 
decembrie 2012].
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate în alineatul (3) 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Raportul relevant al pozițiilor generale 
pentru a combina pozițiile care rezultă din 
tranzacțiile bona-fide necesare pentru a 
stabili dacă o situație de speculație 
excesivă apare menționat la alineatul (3) 
ar trebui să fie 3. Comisia este 
împuternicită să adopte standarde tehnice 
de reglementare care modifică un astfel 
de prag luând în considerare evoluțiile de 
pe piețele financiare

Or. en
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Amendamentul 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente nu impun 
limite sau măsuri alternative mai restrictive 
decât cele adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), decât în cazuri excepționale 
în care acestea sunt justificate în mod 
obiectiv și proporționate ținând seama de 
lichiditatea pieței specifice și de 
funcționarea ordonată a pieței. Restricțiile 
sunt valabile o perioadă inițială care nu 
depășește șase luni de la data publicării lor 
pe site-ul internet al autorității competente 
pertinente. O asemenea restricție poate fi 
reînnoită pentru perioade suplimentare 
care nu depășesc șase luni fiecare, dacă 
motivele cărora li se datorează restricția 
se mențin în continuare Dacă restricția 
nu este reînnoită după perioada de șase 
luni, expiră automat.

eliminat

Atunci când adoptă măsuri mai restrictive 
decât cele adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), autoritățile competente 
notifică AEVMP. Notificarea include o 
justificare a măsurilor mai restrictive. În 
termen de 24 de ore, AEVMP emite un 
aviz în care precizează dacă, în opinia sa, 
măsura este necesară în cazul excepțional 
respectiv. Avizul se publică pe site-ul 
internet al AEVMP.
În cazul în care o autoritate competentă ia 
măsuri contrare unui aviz al AEVMP, 
autoritatea respectivă publică imediat pe 
site-ul său internet o notificare prin care 
explică în amănunt motivele care stau la 
baza deciziei sale.

Or. en
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Justificare

Autoritățile competente trebuie să poată impune măsuri care potențial pot fi mai restrictive 
decât cele sugerate în directivă.

Amendamentul 1142
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu impun limite 
sau măsuri alternative mai restrictive 
decât cele adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), decât în cazuri excepționale 
în care acestea sunt justificate în mod 
obiectiv și proporționate ținând seama de 
lichiditatea pieței specifice și de 
funcționarea ordonată a pieței. Restricțiile 
sunt valabile o perioadă inițială care nu 
depășește șase luni de la data publicării 
lor pe site-ul internet al autorității 
competente pertinente. O asemenea 
restricție poate fi reînnoită pentru 
perioade suplimentare care nu depășesc 
șase luni fiecare, dacă motivele cărora li 
se datorează restricția se mențin în 
continuare Dacă restricția nu este 
reînnoită după perioada de șase luni, 
expiră automat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1143
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu impun limite 
sau măsuri alternative mai restrictive 
decât cele adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), decât în cazuri excepționale 
în care acestea sunt justificate în mod 
obiectiv și proporționate ținând seama de 
lichiditatea pieței specifice și de 
funcționarea ordonată a pieței. Restricțiile 
sunt valabile o perioadă inițială care nu 
depășește șase luni de la data publicării lor 
pe site-ul internet al autorității competente 
pertinente. O asemenea restricție poate fi 
reînnoită pentru perioade suplimentare care 
nu depășesc șase luni fiecare, dacă 
motivele cărora li se datorează restricția se 
mențin în continuare Dacă restricția nu este 
reînnoită după perioada de șase luni, expiră 
automat.

Autoritățile competente au în general 
permisiunea de a impune limite mai 
restrictive decât cele adoptate în 
conformitate cu alineatul (3), pentru 
atingerea obiectivelor menționate la 
alineatul 1. AEVMP trebuie informată 
corespunzător. Restricțiile sunt valabile o 
perioadă inițială care nu depășește șase luni 
de la data publicării lor pe site-ul internet 
al autorității competente pertinente. O 
asemenea restricție poate fi reînnoită 
pentru perioade suplimentare care nu 
depășesc șase luni fiecare, dacă motivele 
cărora li se datorează restricția se mențin în 
continuare Dacă restricția nu este reînnoită 
după perioada de șase luni, expiră automat.

Or. en

Amendamentul 1144
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricțiile sunt valabile o perioadă 
inițială specificată în mod corespunzător 
de autoritatea competentă de la data 
publicării lor pe site-ul internet al 
autorității competente pertinente. O 
asemenea restricție poate fi reînnoită 
pentru perioade suplimentare care nu 
depășesc șase luni fiecare, dacă motivele 
cărora li se datorează restricția se mențin 
în continuare Dacă restricția nu este
reînnoită după perioada de șase luni, 
expiră automat.
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O autoritate competentă care adoptă 
măsuri mai restrictive menționate la 
alineatul (4) informează imediat 
autoritățile competente ale statelor 
membre din care provine locul de 
tranzacționare a activului relevant sau a 
clasei de active.
Dacă o autoritate competentă nu este de 
acord cu măsura luată de o altă autoritate 
competentă cu privire la un instrument 
financiar tranzacționat la locuri diferite 
de tranzacționare, AEMP poate asista 
autoritățile respective în atingerea unui 
acord corespunzător în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

Or. en

Amendamentul 1145
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 59a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59a
Clasele de participanți de piață 
menționate la articolul 59 fac diferența 
dintre societățile care reduc riscurile 
comerciale și celelalte societăți.
Clasa societăților care nu reduc riscurile 
comerciale nu poate deține poziții care 
depășesc 20 % din interesul deschis 
respectiv.
AEVMP elaborează un proiect de 
standarde tehnice care limitează pozițiile 
participanților individuali ai pieței pentru 
a preveni ca participantul respectiv să 
pună la colț respectiva piață.

Or. en
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Amendamentul 1146
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate, MTF-urile și OTF-urile care 
admit la tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente derivate pe mărfuri sau 
certificate de emisii ori instrumente 
derivate pe acestea:

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate, MTF-urile, OTF-urile și 
distribuitorii OTC care admit la 
tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente derivate pe mărfuri sau 
certificate de emisii ori instrumente 
derivate pe acestea:

Or. en

Amendamentul 1147
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate, MTF-urile și OTF-urile care 
admit la tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente derivate pe mărfuri sau 
certificate de emisii ori instrumente 
derivate pe acestea:

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și MTF-urile care admit la 
tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente derivate pe mărfuri sau 
certificate de emisii ori instrumente 
derivate pe acestea:

Or. en

Amendamentul 1148
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac public un raport săptămânal cu 
pozițiile agregate deținute de diferitele 
categorii de traderi pentru diferitele 
instrumente financiare tranzacționate pe 
platformele lor în conformitate cu alineatul 
(3

(a) fac public un raport zilnic cu pozițiile 
agregate deținute de diferitele categorii de 
traderi pentru diferitele instrumente 
financiare tranzacționate pe platformele lor 
în conformitate cu alineatul (3);

Or. en

Justificare

Datele consistente, detaliate și standardizate trebuie colectate din întreaga Uniune și 
combinate pentru limitele pozițiilor pentru traderii individuali și categoriile de traderi pentru 
a fi eficient aplicate. Acest fapt va contribui la prevenirea distorsiunii funcției de descoperire 
a prețurilor piețelor de instrumente financiare derivate și la detectarea și prevenirea creării 
unui risc sistemic.

Amendamentul 1149
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac public un raport săptămânal cu 
pozițiile agregate deținute de diferitele 
categorii de traderi pentru diferitele 
instrumente financiare tranzacționate pe 
platformele lor în conformitate cu alineatul 
(3);

(a) fac public un raport săptămânal cu 
pozițiile agregate deținute de diferitele 
categorii de persoane pentru diferitele 
instrumente financiare tranzacționate pe 
platformele lor în conformitate cu alineatul 
(3);

Or. en

Amendamentul 1150
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac public un raport săptămânal cu 
pozițiile agregate deținute de diferitele 
categorii de traderi pentru diferitele 
instrumente financiare tranzacționate pe 
platformele lor în conformitate cu alineatul 
(3);

(a) fac public un raport săptămânal cu 
pozițiile agregate deținute de diferitele 
categorii de persoane pentru diferitele 
instrumente financiare tranzacționate pe 
platformele lor în conformitate cu alineatul 
(3);

Or. en

Amendamentul 1151
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) fac publică o poziție semnificativă 
sau deschisă pentru activul subiacent sau 
clasa de active;

Or. en

Amendamentul 1152
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
la cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
oricărui sau tuturor membrilor sau 
participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
la cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
oricărui sau tuturor membrilor sau 
participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor, cu 
excepția pozițiilor raportate (sau care 
trebuie raportate) în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. …/… [EMIR]sau 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind 
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integritatea și transparența pieței angro 
de energie.

Or. en

Amendamentul 1153
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
la cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
oricărui sau tuturor membrilor sau 
participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

(b) pun la dispoziția autorității competente,
o clasificare completă a tuturor pozițiilor 
oricărui sau tuturor deținătorilor de poziții 
la închiderea zilei de tranzacționare 
precedente zilnic.

Or. en

Amendamentul 1154
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
la cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
oricărui sau tuturor membrilor sau 
participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
zilnic, o clasificare completă a pozițiilor 
tuturor deținătorilor de poziții la 
închiderea zilei de tranzacționare 
precedente.

Or. en

Amendamentul 1155
Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pun la dispoziția autorității competente, 
la cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
oricărui sau tuturor membrilor sau 
participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

(b) pun la dispoziția AEVMP și autorității 
competente o clasificare completă a 
pozițiilor oricărui sau tuturor membrilor 
sau participanților la piață, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor, în 
timp real.

Or. en

Amendamentul 1156
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile stabilite la litera (a) se aplică 
doar atunci când atât numărul traderilor, 
cât și pozițiile lor deschise pentru un 
anumit instrument financiar depășesc 
pragurile minime.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1157
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile stabilite la litera (a) se aplică 
doar atunci când atât numărul traderilor, 
cât și pozițiile lor deschise pentru un 
anumit instrument financiar depășesc 
pragurile minime.

Obligațiile stabilite la litera (a) și (aa) se 
aplică doar atunci când atât numărul 
persoanelor, cât și pozițiile lor deschise 
pentru un anumit instrument financiar 
depășesc pragurile minime.
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Or. en

Amendamentul 1158
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile stabilite la litera (a) se aplică 
doar atunci când atât numărul traderilor, 
cât și pozițiile lor deschise pentru un 
anumit instrument financiar depășesc 
pragurile minime.

Obligațiile stabilite la litera (a) se aplică 
doar atunci când atât numărul deținătorilor 
de poziții, cât și pozițiile lor deschise 
pentru un anumit instrument financiar 
depășesc pragurile minime.

Or. en

Amendamentul 1159
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP se asigură că informațiile primite 
sunt combinate pentru fiecare participant 
al pieței și pentru fiecare categorie de 
trader în conformitate cu alineatul (3) și 
orice clasă suplimentară de participanți ai 
pieței în conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR]. 
Această informație va fi publicată de 
AEVMP într-un raport zilnic în scopul 
implementării limitelor pozițiilor 
participanților individuali ai pieței și ale 
clasei sau categoriei de participanți ai 
pieței.

Or. en
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Justificare

Pentru a soluționa speculațiile în domeniul mărfurilor și a limita semnalele înșelătoare de 
preț care nu fac referire la principiile de bază, raportarea exactă și aproape în timp real a 
poziției este la fel de necesară ca limitele pozițiilor.

Amendamentul 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură că societățile 
de investiții care tranzacționează 
instrumente financiare derivate pe 
mărfuri sau cote de emisie sau 
instrumente financiare derivate în afara 
unui loc de tranzacționare pun la 
dispoziția autorității competente, la 
cerere, o clasificare completă a pozițiilor 
lor, în conformitate cu articolul 23 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR].

Or. en

Amendamentul 1161
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea 
menționată la alineatul (1) litera (a), 
statele membre impun ca membrii și 
participanții piețelor reglementate, MTF-
urilor și OTF-urilor să raporteze locului 
de tranzacționare respectiv detaliile 
pozițiilor lor în timp real, inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

eliminat
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Or. de

Justificare

Raportarea (în timp real) a pozițiilor derivate este asociată cu costuri pentru construirea unei 
infrastructuri adecvate, care nu aduce niciun beneficiu suplimentar. Managerul platformei de 
tranzacționare dispune de datele de tranzacționare corespunzătoare, întrucât cerințele de 
raportare se aplică exclusiv pozițiilor tranzacționate pe platformele respective. Totalitatea 
activităților de tranzacționare ale participantului sau ale membrului respectiv reprezintă, 
prin urmare, exact suma pozițiilor, astfel încât nu este necesară o raportare suplimentară din 
partea participanților sau a membrilor. Aceasta nu este, de asemenea, necesară pentru 
derivate, deoarece există deja în conformitate cu EMIR o cerință corespunzătoare de 
raportare față de registrele de tranzacții. Considerentul 29 din MiFIR subliniază, de 
asemenea, faptul că trebuie evitată raportarea dublă.

Amendamentul 1162
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor
să raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor în timp 
real, inclusiv orice poziții deținute în 
contul clienților lor.

(2) Pentru a permite publicarea și 
raportarea menționată la alineatul (1) litera 
(a), statele membre impun ca toate 
persoanele care dețin o poziție într-un 
instrument financiar relevant admis 
pentru tranzacționare sau tranzacționat 
pe o piață reglementată sau MTF să 
raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor la finalul 
fiecărei zile de tranzacționare, precum și 
în timpul zilei de tranzacționare la 
intervale definite dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 1163
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor
să raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor în timp real, 
inclusiv orice poziții deținute în contul 
clienților lor.

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca toate persoanele care dețin o 
poziție într-un instrument financiar 
relevant să raporteze locului de 
tranzacționare respectiv sau în cazul 
contractelor OTC direct autorităților 
competente detaliile pozițiilor lor în timp 
real, inclusiv orice poziții deținute în contul 
clienților lor precum și dacă tranzacția 
reprezintă o tranzacție bona fide.

Or. en

Amendamentul 1164
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor
să raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor în timp 
real, inclusiv orice poziții deținute în 
contul clienților lor.

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate și MTF-urilor să raporteze
locului de tranzacționare respectiv detaliile 
pozițiilor lor zilnic, inclusiv orice poziții 
deținute în contul clienților lor.

Or. de

Justificare

Cerințele de raportare trebuie să fie proporționale întreprinderilor nefinanciare. Raportările 
în timp real ar fi extrem de costisitoare și ar încărca inutil întreprinderile nefinanciare.

Amendamentul 1165
Rachida Dati
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Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor să 
raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor în timp 
real, inclusiv orice poziții deținute în 
contul clienților lor.

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor să 
raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor într-o 
perioadă de timp rezonabilă inclusiv orice 
poziții deținute în contul clienților lor.

Or. fr

Justificare

Detaliile pozițiilor trebuie să fie comunicate în vederea publicării unui raport săptămânal. 
Prin urmare, nu este necesară primirea acestor poziții în timp real. O astfel de cerință nu este 
proporțională în scopul cercetării, având în vedere în special costurile pe care le implică 
pentru participanții piețelor reglementate, MTF și OTF. Această perioadă de timp rezonabilă 
este determinată de autoritatea de reglementare.

Amendamentul 1166
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură că societățile de 
investiții care tranzacționează instrumente 
financiare derivate pe mărfuri sau cote de 
emisie sau instrumente financiare 
derivate în afara unei piețe reglementate, 
MTF sau OTF pun la dispoziția AEVMP 
și autorității competente o clasificare 
completă a pozițiilor lor, în timp real.

Or. en

Justificare

Datele consistente, detaliate și standardizate trebuie colectate din întreaga Uniune și 
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combinate pentru limitele pozițiilor pentru traderii individuali și categoriile de traderi pentru 
a fi eficient aplicate. Acest fapt va contribui la prevenirea distorsiunii funcției de descoperire 
a prețurilor piețelor de instrumente financiare derivate și la detectarea și prevenirea creării 
unui risc sistemic.

Amendamentul 1167
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea către AEVMP și autoritatea 
competentă menționată la primul și al 
doilea paragraf include:
(i) identitatea ambelor contrapărți;
(ii) ora exactă a oricăror modificări ale 
poziției;
(iii) valoarea conceptuală a poziției;
(iv) maturitatea poziției;
(v) dimensiunea poziției în funcție de 
acțiunile viitoare echivalente;
(vi) dacă poziția reduce în mod 
semnificativ riscurile legate de activitățile 
comerciale privind mărfurile.

Or. en

Justificare

Datele consistente, detaliate și standardizate trebuie colectate din întreaga Uniune și 
combinate pentru limitele pozițiilor pentru traderii individuali și categoriile de traderi pentru 
a fi eficient aplicate. Acest fapt va contribui la prevenirea distorsiunii funcției de descoperire 
a prețurilor piețelor de instrumente financiare derivate și la detectarea și prevenirea creării 
unui risc sistemic.

Amendamentul 1168
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii, participanții și clienții lor sunt 
clasificați ca traderi de piața reglementată, 
MTF sau OTF în funcție de natura 
activității lor principale, ținând seama de 
orice autorizații aplicabile, ca fiind una 
dintre următoarele:

Persoanele care dețin o poziție în cadrul 
unui instrument relevant sunt clasificate 
ca traderi de piața reglementată, MTF sau 
OTF sau ori de câte ori autoritățile 
competente corespunzătoare ca traderii 
care urmează liniile directoare explicite și 
criteriile definite de AEVMP și ținând 
seama de orice autorizații aplicabile, ca 
fiind una dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 1169
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii, participanții și clienții lor sunt 
clasificați ca traderi de piața 
reglementată, MTF sau OTF în funcție de 
natura activității lor principale, ținând 
seama de orice autorizații aplicabile, ca 
fiind una dintre următoarele:

Persoanele care dețin o poziție în cadrul 
unui instrument relevant sunt clasificate 
în funcție de natura activității lor 
principale, ținând seama de orice 
autorizații aplicabile, ca fiind una dintre 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 1170
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) întreprinderi comerciale; (d) întreprinderi comerciale care realizează 



AM\901766RO.doc 137/161 PE489.466v01-00

RO

tranzacții bona fide de reducere a 
pierderilor;

Or. en

Amendamentul 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) trebuie să specifice numărul de poziții 
long și short pe categorii de traderi, 
modificările suferite de acestea de la 
raportul anterior, procentul reprezentat de 
fiecare categorie în cadrul totalului 
pozițiilor deschise și numărul de traderi din 
fiecare categorie.

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) specifică numărul de poziții long și 
short pe categorii de traderi, modificările 
suferite de acestea de la raportul anterior, 
procentul reprezentat de fiecare categorie 
în cadrul totalului pozițiilor deschise și 
numărul de traderi din fiecare categorie.

Rapoartele menționate la alineatul (1) 
litera (a) și la alineatul (1a) fac diferența 
între:
(i) pozițiile care au fost identificare ca 
poziții care reduc în mod obiectiv riscurile 
direct legate de activitățile comerciale în 
legătură cu mărfurile;
(ii) alte poziții.

Or. en

Justificare

Pentru a permite aplicarea limitelor consistente ale pozițiilor în cadrul locurilor de 
tranzacționare, tranzacțiile care nu fac trimitere la expunerea comercială de bază trebuie 
clasificate ca raportate. Datele din acest sistem vor permite autorităților competente să 
restricționeze temporar realizarea de poziții ulterioare care nu servesc scopului de reducere 
a pierderilor. Autoritățile competente vor fi asistate, de asemenea, pentru monitorizarea și 
reducerea riscurilor ridicate și sistemice.

Amendamentul 1172
Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele menționate la alineatul (1) 
litera (a) trebuie să specifice numărul de 
poziții long și short pe categorii de traderi, 
modificările suferite de acestea de la 
raportul anterior, procentul reprezentat de 
fiecare categorie în cadrul totalului 
pozițiilor deschise și numărul de traderi din 
fiecare categorie.

Rapoartele menționate la alineatul (1) 
trebuie să specifice numărul de poziții long
și short pe categorii de traderi, modificările 
suferite de acestea de la raportul anterior, 
procentul reprezentat de fiecare categorie 
în cadrul totalului pozițiilor deschise și 
numărul de traderi din fiecare categorie.

Acestea vor face de asemenea 
diferențierea între pozițiile care reduc în 
mod obiectiv riscurile direct legate de 
activitățile comerciale și alte poziții.

Or. en

Amendamentul 1173
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) trebuie să specifice numărul de poziții 
long și short pe categorii de traderi, 
modificările suferite de acestea de la 
raportul anterior, procentul reprezentat de 
fiecare categorie în cadrul totalului 
pozițiilor deschise și numărul de traderi
din fiecare categorie.

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) trebuie să specifice numărul și valorile 
conceptuale și de piață de poziții long și 
short semnificative și deschise pe categorii 
de deținători de poziții, modificările 
suferite de acestea de la raportul anterior, 
procentul reprezentat de fiecare categorie 
în cadrul totalului pozițiilor deschise long 
și short și numărul de deținători de poziții
din fiecare categorie.

Or. en
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Amendamentul 1174
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) trebuie să specifice numărul de poziții 
long și short pe categorii de traderi, 
modificările suferite de acestea de la 
raportul anterior, procentul reprezentat de 
fiecare categorie în cadrul totalului 
pozițiilor deschise și numărul de traderi
din fiecare categorie.

Rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) trebuie să specifice numărul de poziții 
long și short pe categorii de deținători de 
poziții, modificările suferite de acestea de 
la raportul anterior, procentul reprezentat 
de fiecare categorie în cadrul totalului 
pozițiilor deschise long și short și numărul 
de deținători de poziții din fiecare 
categorie.

Or. en

Amendamentul 1175
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul rapoartelor menționate la 
literele (a), (aa) și (b) calculul pentru 
pozițiile deschise semnificative long și 
short precum și valorile conceptuale 
deținute de o persoană relevantă și direct 
și indirect inclusiv prin sau de către un 
indice, serie de garanții sau orice interes 
privind orice fonduri tranzacționate la 
schimb sau entitate similară va lua în 
considerare dacă strategiile de investiții 
sunt urmărite în legătură cu un activ 
anume sau o categorie de active prin mai 
mult de un fond separat administrat de 
același administrator de fonduri, fie 
aceeași strategie de investiții este urmată 
în legătură cu un anumit activ sau o 
categorie de active prin mai mult de un 
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fond și dacă mai mult de un portofoliu din 
cadrul unei entități este administrat în 
mod discreționar urmând aceeași 
strategie de investiții în legătură cu un 
activ anume sau categorie de active.

Or. en

Amendamentul 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) litera (a) și conținutul 
informațiilor care trebuie prezentate în 
conformitate cu alineatul (2).

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) și la alineatul (1a) și 
conținutul informațiilor care trebuie 
prezentate în conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1177
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) litera (a) și conținutul 
informațiilor care trebuie prezentate în 
conformitate cu alineatul (2).

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) litera (a) și conținutul 
informațiilor care trebuie prezentate în 
conformitate cu alineatul (2) și alineatul 
(1) de la articolul 59.

Or. en
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Amendamentul 1178
Rachida Dati

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 4 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) litera (a) și conținutul 
informațiilor care trebuie prezentate în 
conformitate cu alineatul (2).

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formatul rapoartelor menționate la 
alineatul (1) litera (a), conținutul 
informațiilor care trebuie prezentate și 
perioada de timp în care acestea trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Detaliile pozițiilor trebuie să fie comunicate în vederea publicării unui raport săptămânal. 
Prin urmare, nu este necesară primirea acestor poziții în timp real. O astfel de cerință nu este 
proporțională în scopul cercetării, având în vedere în special costurile pe care le implică 
pentru participanții piețelor reglementate, MTF și OTF. Această perioadă de timp rezonabilă 
este determinată de autoritatea de reglementare.

Amendamentul 1179
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94,
privind măsuri pentru specificarea 
pragurilor menționate la alineatul (1) 
ultimul paragraf și pentru rafinarea
categoriilor de membri, participanți sau 
clienți menționate la alineatul (3).

AEVMP va prezenta proiectul de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei privind măsuri pentru 
specificarea pragurilor menționate la 
alineatul (1) ultimul paragraf și pentru 
adoptarea liniilor directoare, criteriilor și 
cerințelor de notificare relevante pentru 
specificarea categoriilor de membri, 
participanți, distribuitori OTC sau clienți 
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menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1180
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94,
privind măsuri pentru specificarea 
pragurilor menționate la alineatul (1) 
ultimul paragraf și pentru rafinarea
categoriilor de membri, participanți sau 
clienți menționate la alineatul (3).

AEVMP va prezenta proiectul de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei privind măsuri pentru 
specificarea pragurilor menționate la 
alineatul (1) ultimul paragraf și pentru 
rafinarea categoriilor de membri, 
participanți sau clienți menționate la 
alineatul (3)

Or. en

Justificare

Chestiunea este de natură tehnică și prin urmare este tratată într-un mod mai adecvat de 
către AEVMP.

Amendamentul 1181
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, 
privind măsuri pentru specificarea 
pragurilor menționate la alineatul (1) 
ultimul paragraf și pentru rafinarea 
categoriilor de membri, participanți sau 
clienți menționate la alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, 
privind măsuri pentru specificarea 
pragurilor menționate la alineatul (1) 
ultimul paragraf și pentru rafinarea 
categoriilor de deținători de poziții 
menționate la alineatul (3).
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Or. en

Amendamentul 1182
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 AEVMP înaintează Comisiei proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
respective până la [31 decembrie 2012].
Se delegă 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.

Or. en

Amendamentul 1183
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 95, privind măsuri care să 
impună ca toate rapoartele menționate la 
alineatul (1) litera (a) să fie trimise 
AEVMP la un anumit moment din 
săptămână, pentru a fi publicate în mod 
centralizat de aceasta din urmă.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1184
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 95, privind măsuri care să 
impună ca toate rapoartele menționate la 
alineatul (1) litera (a) să fie trimise 
AEVMP la un anumit moment din 
săptămână, pentru a fi publicate în mod 
centralizat de aceasta din urmă.

AEVMP poate să impună ca toate 
rapoartele menționate la alineatul (1) litera 
(a) să fie trimise AEVMP la un anumit 
moment din săptămână, pentru a fi 
publicate în mod centralizat

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se delegă 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.
___________________
*A se introduce data JO: …

Or. en

Justificare

Chestiunea este de natură tehnică și, prin urmare, este tratată într-un mod mai adecvat de 
către AEVMP.

Amendamentul 1185
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
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a preciza măsuri care să impună ca toate 
rapoartele menționate la alineatul (1) 
litera (a) să fie trimise AEVMP la un 
anumit moment din săptămână, pentru a 
fi publicate în mod centralizat de aceasta 
din urmă. Aceste standarde tehnice vor 
permite raportarea publică într-un mod 
ușor accesibil care permite identificarea 
tendințelor și riscurilor în tranzacționarea 
instrumentelor financiare derivate la 
locurile de tranzacționare, OTC și pe 
piețele de mărfuri subiacente.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
implementare până la […]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
implementare în baza proiectului de 
standarde tehnice menționat la primul 
paragraf în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
*A se introduce data JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1186
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În sensul alineatului (1) de la 
articolul 59 AEVMP va elabora în strânsă 
colaborare cu ESRB și alte standarde 
specifice de reglementare care specifică o 
serie de indicatori relevanți și praguri 
necesare pentru monitorizarea 
caracteristicilor piețelor de mărfuri 
subiacente, precum și detaliile 
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informațiilor granulare și agregate care 
trebuie furnizate piețelor reglementate, 
MTF-urilor și OTF-urilor și listele de 
tranzacționare în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. …/… [EMIR] 
autorităților competente relevante, 
AEVMP și ESRB.
Acești indicatori vor fi folosiți în special 
de autoritățile competente și 
departamentul AEVMP privind mărfurile 
stabilit în articolul 35 din Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MIFIR] pentru a realiza o 
revizie granulară și permanentă în 
profunzime a modelelor de producție, 
consum, intermediere, nivelurile estimate 
și oficiale ale inventarelor care includ 
contractele preplătite, capacitățile de 
rezervă și tendințele pe termen lung de 
cerere și ofertă precum și volatilitatea 
pieței și corelarea modelelor de piețe de 
mărfuri subiacente cu alte active și clase 
de active.
AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
respective până la [31 decembrie 2012].
Se delegă 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.

Or. en

Amendamentul 1187
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre permit oricărui operator de piață 
să exploateze serviciile de raportare a 
datelor ale unui APA, ale unui CTP și ale 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre permit oricărui operator de piață 
să exploateze serviciile de raportare a 
datelor ale unui APA și ale unui ARM, cu 
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unui ARM, cu condiția să se fi verificat în 
prealabil că acești operatori respectă 
dispozițiile prezentului titlu. Aceste servicii 
se includ în autorizația lor.

condiția să se fi verificat în prealabil că 
acești operatori respectă dispozițiile 
prezentului titlu. Aceste servicii se includ 
în autorizația lor.

Or. en

Amendamentul 1188
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărui operator 
de piață să aibă în orice moment o reputație 
suficient de bună, să posede suficiente 
cunoștințe, competențe și experiență și să 
dedice suficient timp pentru îndeplinirea 
sarcinilor lor.

Membrii organului de conducere al 
oricărui operator de piață au în orice 
moment o reputație suficient de bună, 
posedă suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și dedică suficient timp pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organul de conducere trebuie să posede, în 
ansamblul său, cunoștințele, competențele 
și experiența adecvate pentru a putea 
înțelege activitățile furnizorului de servicii 
de raportare a datelor. Statele membre se 

Organul de conducere trebuie să posede, în 
ansamblul său, cunoștințele, competențele 
și experiența adecvate pentru a putea 
înțelege activitățile furnizorului de servicii 
de raportare a datelor. Fiecare membru al 
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asigură că fiecare membru al organului de 
conducere acționează cu onestitate, 
integritate și independență de spirit pentru 
a evalua și contesta în mod eficace 
deciziile conducerii superioare.

organului de conducere acționează cu 
onestitate, integritate și independență de 
spirit pentru a evalua și contesta în mod 
eficace deciziile conducerii superioare.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă este foarte important să introducem aceleași 
cerințe în MiFID asemeni CRD IV. Aceste modificări sunt, prin urmare, echivalente celor 
prezentate de ECR la propunerile CRD IV.

Amendamentul 1190
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un operator de piață 
dorește să obțină autorizația de exploatare 
a unei APA, a unui CTP sau a unui ARM, 
iar membrii organului de conducere al 
APA, CTP sau ARM sunt aceiași ca 
membrii organului de conducere al pieței 
reglementate, se consideră că persoanele 
respective îndeplinesc cerința stabilită la 
primul paragraf.

În cazul în care un operator de piață 
dorește să obțină autorizația de exploatare 
a unei APA sau a unui ARM, iar membrii 
organului de conducere al APA, CTP sau 
ARM sunt aceiași ca membrii organului de 
conducere al pieței reglementate, se
consideră că persoanele respective 
îndeplinesc cerința stabilită la primul 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 1191
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 65a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 65a
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Înființarea unui sistem centralizat de 
raportare european

(1) Un sistem centralizat de raportare 
unic european este înființat pentru a 
consolida toate datele privind tranzacțiile 
în capital privat și instrumente financiare 
similare capitalului privat admise pentru 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau care sunt tranzacționate pe o piață 
reglementată sau MTF.
(2) Sistemul centralizat de raportare 
european va fi reglementat de o singură 
entitate UE, împreună cu cerințele 
stabilite de Comisia Europeană prin 
intermediul actelor delegate. Actele 
delegate descriu de asemenea procedura 
pentru desemnarea acestei entități prin 
licitația publică organizată de Comisia 
Europeană.
(3) Sistemul centralizat de raportare 
european va fi extins la instrumentele 
financiare care nu reprezintă capital 
privat, în special la obligațiuni, cel puțin 
(2)ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive. 

Or. en

Amendamentul 1192
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile publicate de APA vor 
include, cel puțin, următoarele detalii:
(a) identificatorul instrumentului 
financiar;
(b) prețul la care tranzacția a fost 
încheiată;
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(c) volumul tranzacției;
(d) ora tranzacției;
(e) ora la care tranzacția a fost raportată;
(f) notația prețului tranzacției ;
(g) locul de tranzacționare în care a fost 
executată tranzacția sau în caz contrar, 
codul „OTC”;
(h) dacă este cazul, un indicator conform 
căruia tranzacția s-a supus anumitor 
condiții.

Or. en

Justificare

Soluția comercială propusă pentru datele de piață va furniza date consolidate corecte și 
accesibile numai dacă AEVMP emite standarde europene comune privind datele și dacă 
calitatea datelor și consistența sunt asigurate de către facilitățile reglementate privind 
publicarea aprobată (APA) care fac publice datele de piață.

Amendamentul 1193
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru de origine impune unui 
CTP să aibă instituite politici și măsuri 
adecvate pentru a colecta informațiile 
făcute publice în conformitate cu articolele 
5 și 19 din Regulamentul (UE) nr. …/… 
[MiFIR], pentru a le consolida într-un flux 
de date electronic continuu și pentru a pune 
informațiile la dispoziția publicului pe cât 
posibil, din punct de vedere tehnic, în timp 
real, în condiții comerciale rezonabile, 
incluzând cel puțin următoarele detalii:

Statul membru de origine impune unui 
CTP să aibă instituite politici și măsuri 
adecvate pentru a colecta informațiile 
făcute publice în conformitate cu articolele 
5 și 19 din Regulamentul (UE) nr. …/… 
[MiFIR], pentru a le consolida într-un flux 
de date electronic continuu și pentru a pune 
informațiile la dispoziția publicului în timp 
real, în condiții comerciale rezonabile, 
incluzând cel puțin următoarele detalii:

Or. en



AM\901766RO.doc 151/161 PE489.466v01-00

RO

Justificare

Pentru a evita incertitudinile, formularea ar trebui în mod ideal schimbată cu „în timp real” 
în loc de „pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real”. Expresia din urmă conține 
formularea care provine din MiFID I aplicată în principal transparenței post-tranzacționare 
a OTC, care permite un termen maxim de trei minute ca timp real, în cazul în care tranzacția 
a fost realizată prin telefon.

Amendamentul 1194
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă este cazul, sistemul de 
tranzacționare automat care a generat 
tranzacția;

Or. en

Justificare

Deoarece o mare parte din volumul tranzacțiilor este generată de algoritme și nu de oameni, 
este importantă abilitatea de a cunoaște algoritmul care a fost utilizat.

Amendamentul 1195
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă tranzacția a fost executată prin 
intermediul „OTC”, natura tranzacției;

Or. en
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Amendamentul 1196
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) dacă tranzacția a reprezentat o 
vânzare scurtă definită la punctul (b) de 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

Or. en

Amendamentul 1197
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt puse la dispoziție gratuit, 
la 15 minute după publicarea fiecărei
tranzacții. Statul membru de origine 
impune ca CTP-ul să poată disemina în 
mod eficient și consecvent aceste 
informații, într-un mod care să asigure 
accesul rapid și nediscriminatoriu la 
informații și în formate care să fie ușor 
accesibile și utilizabile de către 
participanții la piață.

Informațiile consolidate post-
tranzacționare sunt puse la dispoziție 
gratuit, fără plata taxelor de licență a 
datelor în scopul informării publice la 15 
minute după publicarea fiecărei tranzacții. 
Accesul la datele în timp real de către 
experții de pe piață trebuie impus în 
termeni comerciali rezonabili de către 
CTP. Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să poată disemina în mod eficient 
și consecvent aceste informații, într-un 
mod care să asigure accesul rapid și 
nediscriminatoriu la informații și în 
formate care să fie ușor accesibile și 
utilizabile de către participanții la piață.

Or. en

Justificare

Informațiile sunt puse la dispoziție gratuit, la 15 minute după publicarea fiecărei tranzacții. 
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Formularea trebuie ajustată pentru a furniza CTP posibilitatea de a primi plata pentru 
serviciile sale de agregare. Deoarece sursele de date (locurile de tranzacționare) nu vor 
impune taxe de licențiere a datelor în acest caz o soluție foarte eficientă din punct de vedere 
al costurilor ar putea fi pusă la dispoziție.

Amendamentul 1198
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă este cazul, sistemul de 
tranzacționare automat care a generat 
tranzacția;

Or. en

Amendamentul 1199
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă tranzacția a fost executată prin 
intermediul „OTC”, natura tranzacției;

Or. en

Amendamentul 1200
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt puse la dispoziție gratuit, 
la 15 minute după publicarea fiecărei 
tranzacții. Statul membru de origine 
impune ca CTP-ul să poată disemina în 
mod eficient și consecvent aceste 
informații, într-un mod care să asigure 
accesul rapid și nediscriminatoriu la 
informații și în formate general acceptate, 
interoperabile și ușor accesibile și 
utilizabile de către participanții la piață..

Informațiile consolidate post-
tranzacționare sunt puse la dispoziție 
gratuit, fără plata taxelor de licență a 
datelor în scopul informării publice la 15 
minute după publicarea fiecărei tranzacții. 
Accesul la informațiile în timp real de 
către experții de pe piață trebuie impus în 
termeni comerciali rezonabili de către 
CTP. Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să poată disemina în mod eficient 
și consecvent aceste informații, într-un 
mod care să asigure accesul rapid și 
nediscriminatoriu la informații și în 
formate general acceptate, interoperabile și 
ușor accesibile și utilizabile de către 
participanții la piață..

Or. en

Justificare

Informațiile sunt puse la dispoziție gratuit, la 15 minute după publicarea fiecărei tranzacții. 
Formularea trebuie ajustată pentru a furniza CTP posibilitatea de a primi plata pentru 
serviciile sale de agregare. Deoarece sursele de date (locurile de tranzacționare) nu vor 
impune taxe de licențiere a datelor în acest caz o soluție foarte eficientă din punct de vedere 
al costurilor ar putea fi pusă la dispoziție.

Amendamentul 1201
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să se asigure că datele furnizate 
sunt consolidate cel puțin de la piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și APA-
uri și pentru instrumentele financiare 
specificate prin actele delegate în temeiul 
alineatului (8) litera (c).

(3) Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să se asigure că datele furnizate 
sunt consolidate de la toate piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și APA-
uri și pentru instrumentele financiare 
acoperite de prezenta directivă pentru a 
asigura furnizarea unui sistem centralizat 
complet.
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Or. en

Justificare

Singura modalitate de asigurare a apariției unui sistem centralizat de raportare prin 
intermediul furnizorilor comerciali concurenți este dacă acestora li se cere centralizarea 
datelor tuturor APA înregistrate. Prin urmare, toate tranzacțiile care sunt raportate vor fi 
centralizate. CTP-urile vor continua să concureze dar investitorii vor deține un sistem 
centralizat de raportare complet care le permite să vadă dacă au obținut într-adevăr cea mai 
bună execuție a tranzacțiilor lor.

Amendamentul 1202
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să se asigure că datele furnizate 
sunt consolidate cel puțin de la piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și APA-
uri și pentru instrumentele financiare 
specificate prin actele delegate în temeiul 
alineatului (8) litera (c).

(3) AEVMP impune ca CTP-ul să se 
asigure că datele furnizate sunt consolidate 
cel puțin de la piețele reglementate, MTF-
uri, OTF-uri și APA-uri și pentru toate
instrumentele financiare.

Or. en

Justificare

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
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appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendamentul 1203
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să se asigure că datele furnizate 
sunt consolidate cel puțin de la piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și APA-
uri și pentru instrumentele financiare 
specificate prin actele delegate în temeiul 
alineatului (8) litera (c).

(3) Statul membru de origine impune ca 
CTP-ul să se asigure că datele furnizate 
sunt consolidate cel puțin de la piețele 
reglementate, MTF-uri și APA-uri și 
pentru instrumentele financiare specificate 
prin actele delegate în temeiul alineatului 
(8) litera (c).

Or. en

Amendamentul 1204
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri prin care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” în legătură cu furnizarea 
accesului la fluxurile de date de la 
alineatele (1) și (2).

(7) Comisia la […]* adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri prin care să clarifice conceptul de 
„condiții comerciale rezonabile” în 
legătură cu furnizarea accesului la fluxurile 
de date de la alineatele (1) și (2).

_________________
*A se introduce data JO: 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Clarificările și stabilirea unui termen în care Comisia Europeană ar trebui să acționeze.

Amendamentul 1205
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 94 pentru a stabili

(8) Comisia la […] adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, măsuri care 
precizează:

_________________
*A se introduce data JO: 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Clarificările și stabilirea unui termen în care Comisia Europeană ar trebui să acționeze.

Amendamentul 1206
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locațiile de tranzacționare și APA-
urile, precum și instrumentele financiare 
ale căror date trebuie incluse în fluxul de 
date;

eliminată

Or. en
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Amendamentul 1207
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locațiile de tranzacționare și APA-
urile, precum și instrumentele financiare 
ale căror date trebuie incluse în fluxul de 
date;

eliminată

Or. en

Justificare

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendamentul 1208
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte mijloace pentru asigurarea faptului 
că datele publicate de diferiți CTP sunt 

(d) alte mijloace pentru asigurarea faptului 
că datele publicate de diferiți CTP sunt 
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consecvente și permit reprezentarea 
comprehensivă și trimiterea încrucișată la 
alte date similare din alte surse.

aceleași.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală poate reflecta practica de piață curentă (două serii de date foarte diferite 
pot fi în continuare consecvente una cu cealaltă, dacă diferențele pot fi explicate). Cu toate 
acestea, nu obține o singură serie de date care poate fi accesată din surse multiple. Prin 
urmare modificarea încearcă să obțină acest lucru.

Amendamentul 1209
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia va desemna un singur CTP 
european CTP care folosește o procedură 
de licitație publică echitabilă și 
transparentă. La desemnarea CTP, 
Comisia va lua în considerare măsura în 
care candidații pot îndeplini condițiile 
menționate în prezentul articol, calitatea 
serviciilor pe care le propun și taxele 
acestora.
Pentru a asigura o licitație publică 
echitabilă și transparentă, AEVMP va 
elabora un proiect de standarde tehnice 
de reglementare pentru a determina 
standardele care trebuie folosite în 
decursul unei licitații publice.

Or. en

Justificare

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
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information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single
consolidated tape in Europe.

Amendamentul 1210
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 67a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67a
Baza de date centralizată unică

La […]*, AEVMP va emite către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie un aviz privind disponibilitatea 
unei informări post-tranzacționare de 
înaltă calitate făcută publică în 
conformitate cu articolele 5 și 19 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR] 
într-un format centralizat care captează 
întreaga piață în conformitate cu 
standardele privind ușurința utilizării la 
un cost rezonabil.
În cazul în care AEVMP consideră că 
informarea post-tranzacționare ESMA 
făcută publică în conformitate cu 
articolele 5 și 19 nu este disponibilă sau 
de înaltă calitate sau nu cuprinde 
întreaga piață, AEVMP va emite un aviz 
negativ.
În cazul unui aviz negativ, Comisia va 
adopta un act delegat în termen de 3 luni 
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de la primirea avizului negativ din partea 
AEVMP în conformitate cu articolul 94, 
privind măsurile care specifică înființarea 
unei entități unice care funcționează ca 
sistem centralizat pentru informarea post-
tranzacționare făcută publică în 
conformitate cu articolele 5 și 19.
La […]**, AEVMP va emite către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie un aviz privind disponibilitatea 
unei informări post-tranzacționare de 
înaltă calitate făcută publică în 
conformitate cu articolele 9 și 20 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR] 
într-un format centralizat care captează 
întreaga piață în conformitate cu 
standardele privind ușurința utilizării la 
un cost rezonabil.
În cazul în care AEVMP consideră că 
informația post-tranzacționare ESMA 
făcută publică în conformitate cu 
articolele 9 și 20 nu este disponibilă sau 
de înaltă calitate sau nu cuprinde 
întreaga piață, AEVMP va emite un aviz 
negativ.
În cazul unui aviz negativ, Comisia va 
adopta un act delegat în termen de 3 luni 
de la primirea avizului negativ din partea 
AEVMP în conformitate cu articolul 94, 
privind măsurile care specifică înființarea 
unei entități unice care funcționează ca 
sistem centralizat pentru informarea post-
tranzacționare făcută publică în 
conformitate cu articolele 9 și 20.
_____________________
* JO: a se introduce data: 6 luni de la 
data aplicării prezentei directive
** JO: a se introduce data: 1 an de la 
data aplicării prezentei directive

Or. en


