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Amendamentul 97
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară a adus în prim plan o 
serie de deficiențe legate de transparența 
piețelor financiare. Creșterea transparenței 
este așadar unul dintre principiile comune, 
menite să conducă la consolidarea 
sistemului financiar, așa cum se arăta și în 
declarația G20 de la Londra, din 2 aprilie 
2009. Pentru a mări transparența și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne a 
instrumentelor financiare, este necesar să 
se instituie un nou cadru, care să 
stabilească cerințe uniforme în ceea ce 
privește transparența tranzacțiilor pe 
piețele instrumentelor financiare. Acest 
cadru ar trebui să prevadă norme detaliate 
pentru o gamă vastă de instrumente 
financiare și să completeze cerințele 
referitoare la transparența ordinelor și 
tranzacțiilor cu acțiuni, stabilite prin 
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 aprilie 
2004.

(1) Recenta criză financiară a dovedit, încă 
o dată, faptul că piețele nu sunt deloc 
eficiente. Mai degrabă opusul este 
adevărat. Piețele insuficient reglementate 
tind să devină opace, ceea ce conduce la 
speculații excesive și crearea de bule 
economice cu efecte socioeconomice 
devastatoare. Obiectivul acestei revizuiri 
este de a pune capăt speculațiilor 
dăunătoare și de a sprijini canalizarea 
economiilor în investiții productive.
Creșterea transparenței este unul dintre 
principiile comune, menite să conducă la 
consolidarea sistemului financiar, așa cum 
se arăta și în declarația G20 de la Londra, 
din 2 aprilie 2009. Pentru a mări 
transparența și a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne a instrumentelor financiare, 
este necesar să se instituie un nou cadru, 
care să stabilească cerințe uniforme în ceea 
ce privește transparența tranzacțiilor pe 
piețele instrumentelor financiare. Acest 
cadru ar trebui să prevadă norme detaliate 
pentru o gamă vastă de instrumente 
financiare și să completeze cerințele 
referitoare la transparența ordinelor și 
tranzacțiilor cu acțiuni, stabilite prin 
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 aprilie 
2004.

Or. en

Amendamentul 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Termenii de „piață reglementată” și 
„MTF” ar trebui definiți și aceste definiții
ar trebui să fie strâns legate una de 
cealaltă, astfel încât să reiasă că acoperă 
aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contraparte care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Condiția potrivit căreia interesele trebuie
să fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului implică faptul că 
această întâlnire a lor se efectuează în 
cadrul normelor sistemului sau în cadrul 

(6) Termenii de „piață reglementată” și 
„MTF” ar trebui clarificați și ar trebui să 
fie în continuare strâns legați unul de 
celălalt, astfel încât să reiasă că acoperă 
aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contrapartidă care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Pentru a aborda una dintre principalele 
ambiguități create de directiva inițială, 
definițiile termenilor de „piață 
reglementată” și „MTF” nu ar trebui să 
includă nicio referire la o cerință cu 
privire la aceste locuri de tranzacționare.
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protocoalelor sau procedurilor sale 
operaționale interne (inclusiv procedurile 
informatice). Prin „norme nediscreționare” 
se înțelege că aceste norme nu lasă 
societăților de investiții care utilizează un 
MTF nici o marjă de intervenție 
discreționară asupra interacțiunii 
intereselor exprimate. Definițiile necesită 
ca aceste interese să fie reunite astfel încât 
să conducă la un contract, ceea ce 
înseamnă că executarea are loc în 
conformitate cu normele sistemului sau cu 
protocoalele sau procedurile operaționale 
interne ale acestuia.

Actualele cerințe cu privire la aceste două 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
rămână aceleași, dar să fie prezentate 
separat de definiții, pentru a asigura că 
definiția surprinde funcția de 
tranzacționare, care, ulterior, este supusă 
unui set clar de norme. Una dintre 
condițiile importante este obligația ca
interesele să fie reunite în sistem în 
conformitate cu norme nediscreționare 
stabilite de operatorul sistemului, ceea ce
implică faptul că această întâlnire a lor se 
efectuează în cadrul normelor sistemului 
sau în cadrul protocoalelor sau procedurilor 
sale operaționale interne (inclusiv 
procedurile informatice). Prin „norme 
nediscreționare” se înțelege că aceste 
norme nu lasă societăților de investiții care 
utilizează un MTF nicio marjă de 
intervenție discreționară asupra 
interacțiunii intereselor exprimate. 
Definițiile necesită ca aceste interese să fie 
reunite astfel încât să conducă la un 
contract, ceea ce înseamnă că executarea 
are loc în conformitate cu normele 
sistemului sau cu protocoalele sau 
procedurile operaționale interne ale 
acestuia.

Or. en

Justificare

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Amendamentul 99
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Termenii de „piață reglementată” și 
„MTF” ar trebui definiți și aceste definiții 
ar trebui să fie strâns legate una de 
cealaltă, astfel încât să reiasă că acoperă
aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contraparte care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Condiția potrivit căreia interesele trebuie 
să fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului implică faptul că 
această întâlnire a lor se efectuează în 
cadrul normelor sistemului sau în cadrul 
protocoalelor sau procedurilor sale 

(6) Termenii de „piață reglementată”, 
„MTF” și „OTF” ar trebui definiți pentru 
a lua în considerare funcțiile de 
tranzacționare multilaterală organizată. 
Definițiile termenilor de „piață 
reglementată” și „MTF” ar trebui să fie
legate una de cealaltă, astfel încât să reiasă 
că reprezintă efectiv același tip de 
tranzacționare organizată. Definiția 
termenului de „OTF” ar trebui să fie 
similară, însă ar trebui să permită 
operatorului de OTF-uri un grad mai 
mare de flexibilitate în modul în care 
stabilește normele și procedurile sale 
pentru a asigura că este în măsură să 
acopere toate tipurile de tranzacționare 
multilaterală organizată care nu 
corespund categoriilor de piață 
reglementată și MTF. Definițiile nu ar 
trebui să excludă sistemele în cadrul cărora 
operatorul acționează în calitate de 
capacitate principală care nu prezintă 
riscuri și este interpus între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate,
MTF-urile și OTF-urile nu sunt obligate să 
utilizeze un sistem central pe bază de 
ordine pentru compararea ordinelor, ci pot 
utiliza alte protocoale de tranzacționare, 
inclusiv sisteme în cadrul cărora 
utilizatorii au posibilitatea de a solicita 
cotații de la mai mulți furnizori. O piață 
care se compune doar dintr-un ansamblu de 
norme care reglementează aspectele legate 
de acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
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operaționale interne (inclusiv procedurile 
informatice). Prin „norme 
nediscreționare” se înțelege că aceste 
norme nu lasă societăților de investiții care 
utilizează un MTF nici o marjă de 
intervenție discreționară asupra 
interacțiunii intereselor exprimate.
Definițiile necesită ca aceste interese să 
fie reunite astfel încât să conducă la un 
contract, ceea ce înseamnă că executarea 
are loc în conformitate cu normele 
sistemului sau cu protocoalele sau 
procedurile operaționale interne ale 
acestuia.

reglementată, un MTF sau un OTF în 
sensul prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată, 
al unui MTF sau al unui OTF. Definițiile 
necesită ca aceste interese să fie reunite 
astfel încât să conducă la un contract, 
ceea ce înseamnă că executarea are loc în 
conformitate cu normele sistemului sau 
cu protocoalele sau procedurile 
operaționale interne ale acestuia. Expresia 
„interese de cumpărare sau de vânzare” 
trebuie înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Piețele reglementate și MTF-urile ar 
trebui să fie supuse unei condiții potrivit 
căreia interesele trebuie să fie reunite în 
sistem în conformitate cu norme 
nediscreționare stabilite de operatorul 
sistemului implică faptul că această 
întâlnire a lor se efectuează în cadrul 
normelor sistemului sau în cadrul 
protocoalelor sau procedurilor sale 
operaționale interne (inclusiv procedurile 
informatice). Aceste norme nu lasă piețelor 
reglementate sau societăților de investiții 
care utilizează un MTF nicio marjă de 
intervenție discreționară asupra 
interacțiunii intereselor exprimate.

Or. en

Justificare

Toate locurile de tranzacționare – piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri – ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe de acces la nivel înalt similare și de executare a tranzacțiilor prin 
intermediul sistemului. Cu toate acestea, pentru a asigura o flexibilitate suficientă în cadrul 
regimului, astfel încât să includă sistemele de încrucișare a ordinelor și anumite tipuri de 
locuri pentru tranzacționarea instrumentelor derivate standardizate și lichide, este necesar să 
se permită operatorilor de OTF-uri un anumit grad mai mare de flexibilitate în modul în care 
își stabilesc normele și procedurile.

Amendamentul 100
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Termenii de „piață reglementată” și 
„MTF” ar trebui definiți și aceste definiții 
ar trebui să fie strâns legate una de 
cealaltă, astfel încât să reiasă că acoperă 
aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contraparte care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Condiția potrivit căreia interesele trebuie să 
fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului implică faptul că 
această întâlnire a lor se efectuează în 
cadrul normelor sistemului sau în cadrul 
protocoalelor sau procedurilor sale 

(6) Termenii de „piață reglementată” și 
„MTF” ar trebui să rămână strâns legați 
unul de celălalt, astfel încât să reiasă că 
acoperă aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contrapartidă care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Pentru ca funcțiile de tranzacționare ale 
piețelor reglementate și ale MTF-urilor să 
fie explicite, definiția termenilor de „piață 
reglementată” și „MTF” ar trebui să fie 
supusă unui set clar de norme. Prin 
urmare, cerințele privind tipurile de locuri 
ar trebui să fie menționate separat.
Condiția de a fi ținute separat se referă la 
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operaționale interne (inclusiv procedurile 
informatice). Prin „norme nediscreționare” 
se înțelege că aceste norme nu lasă 
societăților de investiții care utilizează un 
MTF nici o marjă de intervenție 
discreționară asupra interacțiunii 
intereselor exprimate. Definițiile necesită 
ca aceste interese să fie reunite astfel încât 
să conducă la un contract, ceea ce 
înseamnă că executarea are loc în 
conformitate cu normele sistemului sau cu 
protocoalele sau procedurile operaționale 
interne ale acestuia.

obligația potrivit căreia interesele trebuie 
să fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului, ceea ce implică 
faptul că această întâlnire a lor se 
efectuează în cadrul normelor sistemului 
sau în cadrul protocoalelor sau procedurilor 
sale operaționale interne (inclusiv 
procedurile informatice). Prin „norme 
nediscreționare” se înțelege că aceste 
norme nu lasă societăților de investiții care 
utilizează un MTF nicio marjă de 
intervenție discreționară asupra 
interacțiunii intereselor exprimate. 
Definițiile necesită ca aceste interese să fie 
reunite astfel încât să conducă la un 
contract, ceea ce înseamnă că executarea 
are loc în conformitate cu normele 
sistemului sau cu protocoalele sau 
procedurile operaționale interne ale 
acestuia.

Or. en

Justificare

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Amendamentul 101
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Termenii de „piață reglementată” și (6) Termenii de „piață reglementată” și 
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„MTF” ar trebui definiți și aceste definiții
ar trebui să fie strâns legate una de 
cealaltă, astfel încât să reiasă că acoperă 
aceleași funcții de tranzacționare 
organizată. Definițiile ar trebui să excludă 
sistemele bilaterale în cadrul cărora o 
societate de investiții angajează fiecare 
tranzacție în nume propriu, chiar și în 
calitate de contraparte care nu prezintă 
riscuri, interpusă între cumpărător și 
vânzător. Termenul „sisteme” include toate 
piețele care sunt alcătuite dintr-un 
ansamblu de norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Condiția potrivit căreia interesele trebuie 
să fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului implică faptul că 
această întâlnire a lor se efectuează în 
cadrul normelor sistemului sau în cadrul 
protocoalelor sau procedurilor sale 
operaționale interne (inclusiv procedurile 
informatice). Prin „norme nediscreționare” 
se înțelege că aceste norme nu lasă 
societăților de investiții care utilizează un 
MTF nici o marjă de intervenție 
discreționară asupra interacțiunii 

„MTF” ar trebui clarificați și ar trebui să 
fie strâns legați unul de celălalt, astfel 
încât să reiasă că acoperă aceleași funcții 
de tranzacționare organizată. Definițiile ar 
trebui să excludă sistemele bilaterale în 
cadrul cărora o societate de investiții 
angajează fiecare tranzacție în nume 
propriu, chiar și în calitate de 
contrapartidă care nu prezintă riscuri, 
interpusă între cumpărător și vânzător. 
Termenul „sisteme” include toate piețele 
care sunt alcătuite dintr-un ansamblu de 
norme și dintr-o platformă de 
tranzacționare, precum și pe cele a căror 
funcționare se bazează numai pe un 
ansamblu de norme. Piețele reglementate și 
MTF-urile nu sunt obligate să utilizeze un 
sistem „tehnic” pentru compararea 
ordinelor. O piață care se compune doar 
dintr-un ansamblu de norme care 
reglementează aspectele legate de 
acceptarea de membri, de acceptarea 
instrumentelor la tranzacționare, de 
tranzacționările între membri, de 
notificarea tranzacțiilor și, după caz, de 
obligațiile de transparență este o piață 
reglementată sau un MTF în sensul 
prezentei directive, iar tranzacțiile 
încheiate în conformitate cu aceste norme 
sunt considerate ca fiind încheiate în 
temeiul unui sistem de piață reglementată 
sau al unui MTF. Expresia „interese de 
cumpărare sau de vânzare” trebuie 
înțeleasă în sens larg, ca incluzând 
ordinele, cotațiile și exprimarea interesului. 
Una dintre condițiile importante este 
obligația potrivit căreia interesele trebuie 
să fie reunite în sistem în conformitate cu 
norme nediscreționare stabilite de 
operatorul sistemului, ceea ce implică 
faptul că această întâlnire a lor se 
efectuează în cadrul normelor sistemului 
sau în cadrul protocoalelor sau procedurilor 
sale operaționale interne (inclusiv 
procedurile informatice). Prin „norme 
nediscreționare” se înțelege că aceste 
norme nu lasă societăților de investiții care 
utilizează un MTF nicio marjă de 
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intereselor exprimate. Definițiile necesită 
ca aceste interese să fie reunite astfel încât 
să conducă la un contract, ceea ce 
înseamnă că executarea are loc în 
conformitate cu normele sistemului sau cu 
protocoalele sau procedurile operaționale 
interne ale acestuia.

intervenție discreționară asupra 
interacțiunii intereselor exprimate. 
Definițiile necesită ca aceste interese să fie 
reunite astfel încât să conducă la un 
contract, ceea ce înseamnă că executarea 
are loc în conformitate cu normele 
sistemului sau cu protocoalele sau 
procedurile operaționale interne ale 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF). 
Definiția pentru această categorie este 
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare 
a ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 

(7) Pentru a crește transparența, siguranța 
și eficiența piețelor europene și pentru a 
asigura condiții egale de concurență pentru 
diferitele locuri care oferă servicii de 
tranzacționare, este necesar să se clarifice 
categoriile existente de tranzacționare, 
astfel încât toate tranzacțiile identice din 
punct de vedere funcțional să facă 
obiectul acelorași norme. Aceste 
clarificări ar trebui să acopere toate 
sursele majore de ambiguitate, astfel încât 
locurile existente de tranzacționare să 
poată include, în prezent și în viitor, toate 
tipurile de executare și desfășurare 
organizată a tranzacțiilor. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență identice, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor, precum 
și norme identice care vizează asigurarea 
executării obiective și nediscreționare și a 
accesului nediscriminatoriu la platforme. 
Clarificare definițiilor termenilor de 
„piață reglementată”, „MTF” și „IS” ar 
trebui să garanteze că sistemele de 
încrucișare a ordinelor, care pot fi descrise 
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lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

ca sisteme electronice de corelare la nivel 
intern, exploatate de societăți de investiții, 
care execută ordinele unor clienți 
încrucișându-le cu cele ale altor clienți, 
sunt reglementate fie ca MTF-uri, fie ca 
IS-uri, în funcție de funcțiile de 
tranzacționare pe care le au. Definițiile 
clarificate ale termenilor de „piață 
reglementată”, „MTF” și „IS” ar trebui, 
de asemenea, să includă sistemele
eligibile pentru tranzacționarea 
instrumentelor derivate eligibile pentru 
compensare și suficient de lichide.
Dimpotrivă, acestea nu includ sistemele în 
care nu există o executare sau organizare 
reală a tranzacțiilor, cum ar fi panourile de 
afișaj utilizate pentru promovarea 
publicitară a intereselor de vânzare și 
cumpărare, alte entități care agregă sau 
grupează interese de vânzare sau 
cumpărare sau servicii electronice de 
confirmare post-tranzacționare, care ar 
trebui să se numească în continuare 
tranzacții extrabursiere (OTC). 
(Această modificare – și anume, 
eliminarea „OTF” – se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului, 
inclusiv a definiției de la articolul 2.)

Or. en

Justificare

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
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discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Amendamentul 103
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF). 
Definiția pentru această categorie este 
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare a 
ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 
lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare 
multilaterale este necesar să se introducă o 
nouă categorie, aceea de sistem organizat 
de tranzacționare (OTF). Definiția pentru 
această categorie este generală, astfel încât 
să poată include, în prezent și în viitor, 
toate tipurile de executare și desfășurare 
organizată a tranzacțiilor care nu corespund 
funcțiilor sau specificațiilor de 
reglementare ale locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare a 
ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți sau cu 
capitalurile proprii, în cazul în care este 
în interesul superior al utilizatorilor 
sistemului. Noua categorie cuprinde și 
sistemele care ar trebui să fie eligibile 
pentru tranzacționarea instrumentelor 
derivate eligibile pentru compensare și 
suficient de lichide, dar care nu corespund 
caracteristicilor definitorii ale locurilor de 
tranzacționare existente. Ea nu include 
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electronice de confirmare post-
tranzacționare.

sistemele în care nu există o executare sau 
organizare reală a tranzacțiilor, cum ar fi 
panourile de afișaj utilizate pentru 
promovarea publicitară a intereselor de 
vânzare și cumpărare, alte entități care 
agregă sau grupează interese de vânzare 
sau cumpărare sau servicii electronice de 
confirmare post-tranzacționare.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește cerința de tranzacționare a instrumentelor derivate standardizate și 
lichide exclusiv în locurile de tranzacționare, este necesar să se asigure o gamă adecvată de
locuri de tranzacționare. Unele locuri de tranzacționare a instrumentelor derivate sunt 
autorizate deja și reglementate ca MTF-uri și ar trebui să fie astfel în continuare în urma 
punerii în aplicare a MiFID/R. Categoria OTF ar trebui să fie în măsură să includă toate 
celelalte forme de tranzacționare multilaterală organizată necesare pentru a sprijini o piață 
cu o bună funcționare și eficientă.

Amendamentul 104
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF).
Definiția pentru această categorie este 
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 

(7) Pentru a crește transparența și eficiența
piețelor europene și pentru a asigura 
condiții egale de concurență pentru 
diferitele locuri care oferă servicii de 
tranzacționare, este necesar să se clarifice 
faptul că locurile care corespund 
acelorași activități trebuie să fie supuse 
acelorași norme. Locurile de 
tranzacționare existente ar trebui să poată 
include, în prezent și în viitor, toate tipurile 
de executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor. În consecință, ar trebui 
aplicate aceleași cerințe organizaționale și 
reguli de transparență adecvate, care să 
permită descoperirea eficientă a prețurilor, 
pe platformele care oferă norme identice 
privind transparența, executarea 
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categorie include sistemele de încrucișare 
a ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 
lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

nediscreționară, accesul 
nediscriminatoriu și monitorizarea 
deplină a pieței. Definițiile termenilor de 
„piață reglementată”, „MTF” și „IS” ar 
trebui să garanteze că sistemele de 
încrucișare a ordinelor, care pot fi descrise 
ca sisteme electronice de corelare la nivel 
intern, exploatate de societăți de investiții, 
care execută ordinele unor clienți 
încrucișându-le cu cele ale altor clienți, 
sunt reglementate fie ca MTF-uri, fie ca 
IS-uri, în funcție de funcția de 
tranzacționare pe care o au, și anume, 
multilaterală sau bilaterală. Noile definiții 
ale termenilor de „piață reglementată”, 
„MTF” și „IS” ar trebui să cuprindă și 
sisteme eligibile pentru tranzacționarea 
instrumentelor derivate eligibile pentru 
compensare și suficient de lichide. Cu 
toate acestea, sistemele în care nu există o 
executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare, ar trebui să se numească în 
continuare OTC.

Or. en

Justificare

Toate platformele de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de societățile de 
investiții ar trebui să urmeze aceleași norme, inclusiv cele privind transparența, executarea 
nediscreționară, accesul nediscriminatoriu și monitorizarea deplină a pieței. O piață în care 
platformele individuale nu urmează aceleași norme, îndeosebi executarea nediscreționară, va 
pune în pericol procesul de formare a prețurilor de tranzacționare și protecția investitorilor.

Amendamentul 105
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF).
Definiția pentru această categorie este 
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare 
a ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 
lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

(7) Pentru a crește eficiența și transparența 
piețelor europene și pentru a asigura 
condiții egale de concurență pentru 
diferitele locuri care oferă servicii de 
tranzacționare, este necesar să se clarifice 
faptul că locurile care corespund 
acelorași activități sunt supuse acelorași 
norme. Locurile existente de 
tranzacționare ar trebui să poată include, 
în prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor. Tranzacțiile trebuie să fie 
supuse unor norme de piață adecvate (de 
exemplu, transparență, executare 
nediscreționară, acces nediscriminatoriu 
și monitorizarea deplină a pieței). În 
consecință, cerințele organizaționale și 
regulile de transparență care permit 
descoperirea eficientă a prețurilor ar trebui 
să fie aceleași și supuse unor norme de 
piață adecvate. Clarificarea definițiilor 
termenilor de „piață reglementată”, 
„MTF” și „IS” ar trebui să garanteze că 
sistemele de încrucișare a ordinelor, care 
pot fi descrise ca sisteme electronice de 
corelare la nivel intern, exploatate de 
societăți de investiții, care execută ordinele 
unor clienți încrucișându-le cu cele ale 
altor clienți, sunt reglementate fie ca 
MTF-uri, fie ca IS-uri, în funcție de tipul 
de tranzacționare pe care îl desfășoară: 
multilateral, respectiv, bilateral. 
Definițiile clarificate ale termenilor de 
„piață reglementată”, „MTF” și „IS” ar 
trebui, de asemenea, să includă sistemele
eligibile pentru tranzacționarea 
instrumentelor derivate eligibile pentru 
compensare și suficient de lichide. 
Dimpotrivă, sistemele în care nu există o 
executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
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electronice de confirmare post-
tranzacționare, ar trebui să fie desfășurate 
în continuare extrabursier (OTC).

Or. en

Amendamentul 106
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF). 
Definiția pentru această categorie este 
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare 
a ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți 
încrucișându-le cu cele ale altor clienți. 
Noua categorie cuprinde și sisteme 
eligibile pentru tranzacționarea 
instrumentelor derivate eligibile pentru 
compensare și suficient de lichide. Ea nu 
include sistemele în care nu există o 
executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de 
sistem organizat de tranzacționare (OTF). 
Definiția pentru această categorie are rolul 
de a include numai cazurile în care 
categoriile existente par a fi concepute în 
mod inadecvat. În consecință, se impune 
aplicarea unor cerințe organizaționale și a 
unor reguli de transparență adecvate, care 
să permită descoperirea eficientă a 
prețurilor. Ea nu include sistemele în care 
nu există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.
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intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 107
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul acțiunilor, sistemele interne 
de corelare a tranzacțiilor la nivel intern, 
care nu sunt supuse unor norme de 
transparență pre-negociere, necesită 
autorizarea de către o autoritate 
competentă. Aceasta din urmă ar trebui să 
se asigure, îndeosebi, că niciun 
participant din sistem nu se află într-o 
poziție privilegiată în ceea ce privește 
informațiile sau executarea ordinelor.

Or. fr

Amendamentul 108
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a garanta calitatea procesului 
de formare a prețurilor pe piețele de 
capital, trebuie să se asigure faptul că 
sistemele de corelare a tranzacțiilor la 
nivel intern, care nu sunt supuse unor 
norme de transparență pre-negociere, nu 
absorb un volum prea mare de ordine în 
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raport cu volumul general al pieței. În 
acest scop, nu ar trebui să fie permisă 
corelarea unor astfel de sisteme, și ar 
trebui prevăzut faptul că, peste un anumit 
prag, aceste sisteme vor fi supuse 
obligației de a obține statutul de MTF 
sau, după caz, statutul de piață 
reglementată. AEVMP ar trebui să 
elaboreze standarde tehnice pentru a 
stabili acest prag.

Or. fr

Amendamentul 109
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) „Sisteme de corelare a tranzacțiilor la 
nivel intern” înseamnă orice sistem 
electronic de corelare a tranzacțiilor cu 
privire la acțiuni sau valori mobiliare 
similare exploatate de către o societate de 
investiții pentru a permite încrucișarea 
ordinelor clienților și, după caz, a 
ordinelor pentru conturile proprii.

Or. fr

Amendamentul 110
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
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tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese multiple 
de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți, inclusiv ordine ale clienților reunite 
în cadrul sistemului, angajând capitaluri 
proprii. Aceasta exclude și posibilitatea ca 
ei să acționeze ca internalizatori sistematici 
în cadrul OTF-ului pe care îl exploatează.

tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese multiple 
de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți, inclusiv ordine ale clienților reunite 
în cadrul sistemului, angajând capitaluri 
proprii, altele decât în raport cu 
activitățile societății de formare a pieței. 
Aceasta exclude și posibilitatea ca ei să 
acționeze ca internalizatori sistematici în 
cadrul OTF-ului pe care îl exploatează.
Prin urmare, operatorul unui OTF ar 
trebui să fie supus acelorași obligații 
precum un MTF în ceea ce privește buna 
gestionare a potențialelor conflicte de 
interese. În conformitate cu astfel de 
obligații, operatorul OTF ar trebui să 
asigure separarea operațională între 
OTF-ul său și orice activitate proprie de 
tranzacționare, astfel încât să asigure 
interacțiunea echitabilă, ordonată și 
eficientă a intereselor de vânzare sau 
cumpărare ale mai multor părți terțe în 
cadrul sistemului (inclusiv cele care se 
referă la capitalul propriu al 
operatorului).

Or. en
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Justificare

Prin acest amendament se solicită OTF-urilor să introducă modalități adecvate de gestionare 
a conflictelor de interese, precum cele existente pentru MTF-uri. Este necesar ca operatorul 
OTF-urilor să își mențină neutralitatea atunci când execută ordine ale unui client prin 
angajarea capitalurilor proprii, și întrucât actualele modalități de gestionare a conflictelor în 
cadrul MTF par a fi eficiente, ar trebui introduse aceleași cerințe pentru OTF-uri.

Amendamentul 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate 
de executarea nediscreționară a 
tranzacțiilor, operatorul unui sistem 
organizat de tranzacționare ar trebui să 
aibă o marjă de manevră discreționară în 
ceea ce privește modul de executare a 
unei tranzacții. În consecință, tranzacțiilor 
încheiate în cadrul unui OTF exploatat de
o societate de investiții sau de un operator 
de piață ar trebui să li se aplice obligații 
legate de conduita profesională, buna 
execuție și tratarea ordinelor. Cu toate 
acestea, având în vedere că un OTF 
constituie o adevărată platformă de 
tranzacționare, operatorul platformei ar 
trebui să fie neutru. Așadar, operatorul 
unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terțe părți, inclusiv ordine ale clienților 
reunite în cadrul sistemului, angajând 
capitaluri proprii. Aceasta exclude și 
posibilitatea ca ei să acționeze ca 
internalizatori sistematici în cadrul OTF-

(8) Clarificarea tipurilor existente de 
locuri de tranzacționare este necesară 
pentru a asigura că toate activitățile de 
tranzacționare multilaterale și bilaterale 
sunt supuse acelorași norme. Îndeosebi, 
clarificările definițiilor și regimurile 
impuse asupra piețelor reglementate și a 
sistemelor multilaterale de tranzacționare
ar trebui să clarifice faptul că ambele 
locuri de tranzacționare trebuie să fie
caracterizate de executarea nediscreționară 
a tranzacțiilor. Executarea nediscreționară 
a tranzacțiilor pe o piață reglementată sau 
în cadrul unui MTF este pe deplin 
separată și complementară cerințelor de 
interacțiune cu clientul impuse asupra 
intermediarilor la momentul executării 
ordinelor unui client. În consecință, 
tranzacțiilor încheiate în cadrul unei piețe 
reglementate sau a unui MTF exploatate
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață ar trebui să li se aplice în 
continuare obligații legate de conduita 
profesională, buna execuție și tratarea 
ordinelor. Cu toate acestea, având în 
vedere că sarcinile de reglementare cu 
care se confruntă piața în raport cu 
operarea unei platforme de tranzacționare 
sunt diferite față de cerințele cu care se 
confruntă un intermediar în interacțiunea 
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ului pe care îl exploatează. cu clientul, ambele tipuri de platforme 
trebuie să fie supuse în continuare 
cerinței de a aplica o executare 
nediscreționară.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că executarea nediscreționară este un element central al reglementării UE 
a piețelor, care nu poate fi înlăturat. Efectul acestei modificări va fi de a asigura că toate 
platformele de tranzacționare multilaterale, indiferent dacă sunt piețe reglementate sau MTF-
uri, continuă să aibă o executare nediscreționară.

Amendamentul 112
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Aceasta 
ar trebui să excludă posibilitatea ca 
aceștia să acționeze ca internalizatori 
sistematici în cadrul OTF-ului pe care îl 
exploatează. În circumstanțe specifice, un 
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terțe părți, inclusiv ordine ale clienților 
reunite în cadrul sistemului, angajând 
capitaluri proprii. Aceasta exclude și 
posibilitatea ca ei să acționeze ca 
internalizatori sistematici în cadrul OTF-
ului pe care îl exploatează.

OTF ar trebui să aibă posibilitatea de a
utiliza propriul capital pentru a facilita 
ordinele clienților, îndeosebi în cadrul 
piețelor mai puțin lichide și în cazul în 
care există mai puțini participanți pe 
piață. Acest lucru este deosebit de relevant 
pe piețele instrumentelor care nu sunt de 
capitaluri proprii.

Or. en

Justificare

Pentru ca un OTF să funcționeze este necesar ca o societate de investiții să utilizeze propriul 
capital, întrucât societățile cumpărătoare nu doresc să devină contrapartide unele față de 
celelalte, adăugând un risc inacceptabil pentru proces. Din acest motiv, operatorul OTF 
trebuie să aibă posibilitatea de a utiliza propriul capital pentru a facilita tranzacțiile 
clienților și a elimina în mod adecvat riscul produs în executare angajând capitaluri ale 
clientului.

Amendamentul 113
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate 
de executarea nediscreționară a 
tranzacțiilor, operatorul unui sistem 
organizat de tranzacționare ar trebui să 
aibă o marjă de manevră discreționară în 
ceea ce privește modul de executare a
unei tranzacții. În consecință, tranzacțiilor 
încheiate în cadrul unui OTF exploatat de 
o societate de investiții sau de un operator 
de piață ar trebui să li se aplice obligații 
legate de conduita profesională, buna 
execuție și tratarea ordinelor. Cu toate 
acestea, având în vedere că un OTF 

(8) Clarificarea tipurilor existente de 
locuri de tranzacționare este necesară 
pentru a asigura că activitățile identice de 
tranzacționare sunt supuse acelorași 
norme. Îndeosebi, clarificările definițiilor 
termenilor de „piețe reglementate” și de 
„sisteme multilaterale de tranzacționare” 
ar trebui să clarifice faptul că executarea 
nediscreționară a tranzacțiilor în cadrul 
unei piețe reglementate sau a unui MTF 
este pe deplin separată și complementară 
cerințelor de interacțiune cu clientul 
impuse asupra intermediarilor la 
momentul executării ordinelor unui 
client. În consecință, tranzacțiilor încheiate 
în cadrul unei piețe reglementate sau a 
unui MTF exploatate de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
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constituie o adevărată platformă de 
tranzacționare, operatorul platformei ar 
trebui să fie neutru. Așadar, operatorul 
unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terțe părți, inclusiv ordine ale clienților 
reunite în cadrul sistemului, angajând 
capitaluri proprii. Aceasta exclude și 
posibilitatea ca ei să acționeze ca 
internalizatori sistematici în cadrul OTF-
ului pe care îl exploatează.

trebui să li se aplice în continuare obligații 
legate de conduita profesională, buna 
execuție și tratarea ordinelor. Cu toate 
acestea, având în vedere că normele de 
reglementare cu care se confruntă piața 
în raport cu operarea unei platforme de 
tranzacționare sunt diferite față de 
cerințele cu care se confruntă un 
intermediar în interacțiunea cu clientul,
ambele tipuri de platforme trebuie să fie 
supuse în continuare cerinței de a aplica o 
executare nediscreționară.

Or. en

Justificare

Toate platformele de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de societățile de 
investiții ar trebui să urmeze aceleași norme, inclusiv cele privind transparența, executarea 
nediscreționară, accesul nediscriminatoriu și monitorizarea deplină a pieței. O piață în care 
platformele individuale nu urmează aceleași norme, îndeosebi executarea nediscreționară, va 
pune în pericol procesul de formare a prețurilor de tranzacționare și protecția investitorilor.

Amendamentul 114
Diogo Feio

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
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trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese multiple 
de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți, inclusiv ordine ale clienților reunite 
în cadrul sistemului, angajând capitaluri 
proprii. Aceasta exclude și posibilitatea ca 
ei să acționeze ca internalizatori 
sistematici în cadrul OTF-ului pe care îl 
exploatează.

trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, inclusiv gestionarea 
conflictelor, buna execuție și tratarea 
ordinelor. Cu toate acestea, având în 
vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese multiple 
de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți, inclusiv ordine ale clienților reunite 
în cadrul sistemului, angajând capitaluri 
proprii, cu excepția cazului în care 
capitalurile proprii sunt utilizate pentru a 
facilita ordinele clientului. 

Or. en

Amendamentul 115
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate 
de executarea nediscreționară a 
tranzacțiilor, operatorul unui sistem 
organizat de tranzacționare ar trebui să 
aibă o marjă de manevră discreționară în 
ceea ce privește modul de executare a 
unei tranzacții. În consecință, tranzacțiilor 
încheiate în cadrul unui OTF exploatat de
o societate de investiții sau de un operator 
de piață ar trebui să li se aplice obligații 
legate de conduita profesională, buna 
execuție și tratarea ordinelor. Cu toate 
acestea, având în vedere că un OTF 
constituie o adevărată platformă de 

(8) Clarificarea tipurilor existente de piețe 
reglementate, MTF-uri și IS-uri este 
necesară pentru a asigura că toate 
activitățile de tranzacționare multilaterale 
și bilaterale sunt supuse acelorași norme. 
Îndeosebi, clarificările definițiilor și 
regimurile impuse asupra piețelor
reglementate și a sistemelor multilaterale 
de tranzacționare ar trebui să clarifice 
faptul că ambele locuri de tranzacționare 
trebuie să fie caracterizate de executarea 
nediscreționară a tranzacțiilor În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unei piețe reglementate sau a unui MTF
exploatate de o societate de investiții sau 
de un operator de piață ar trebui să li se 
aplice în continuare obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor, în plus față de alte 
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tranzacționare, operatorul platformei ar 
trebui să fie neutru. Așadar, operatorul 
unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese 
multiple de vânzare și cumpărare ale unor 
terțe părți, inclusiv ordine ale clienților 
reunite în cadrul sistemului, angajând 
capitaluri proprii. Aceasta exclude și 
posibilitatea ca ei să acționeze ca 
internalizatori sistematici în cadrul OTF-
ului pe care îl exploatează.

norme cu care se confruntă piața.

Or. en

Amendamentul 116
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare ar trebui să aibă o marjă de 
manevră discreționară în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. În 
consecință, tranzacțiilor încheiate în cadrul 
unui OTF exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață ar 
trebui să li se aplice obligații legate de 
conduita profesională, buna execuție și 
tratarea ordinelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că un OTF constituie o adevărată 
platformă de tranzacționare, operatorul 
platformei ar trebui să fie neutru. Așadar, 
operatorul unui OTF nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a executa în cadrul 
sistemului tranzacții între interese multiple 

(8) Această nouă categorie de sisteme 
organizate de tranzacționare va completa 
tipurile existente de locuri de 
tranzacționare. Spre deosebire de piețele 
reglementate și de sistemele multilaterale 
de tranzacționare, care sunt caracterizate de 
executarea nediscreționară a tranzacțiilor, 
operatorul unui sistem organizat de 
tranzacționare accesibil numai clienților 
săi, excluzând orice instituție de credit sau 
societate de investiții, ar trebui să aibă o 
marjă de manevră discreționară în ceea ce 
privește modul de executare a unei 
tranzacții. În consecință, tranzacțiilor 
încheiate în cadrul unui OTF accesibil 
numai clienților săi, exploatat de o 
societate de investiții sau de un operator de 
piață, ar trebui să li se aplice obligații 
legate de conduita profesională, buna 
execuție și tratarea ordinelor. Cu toate 
acestea, având în vedere că un OTF 
constituie o adevărată platformă de 
tranzacționare, operatorul platformei ar 
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de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți, inclusiv ordine ale clienților reunite 
în cadrul sistemului, angajând capitaluri 
proprii. Aceasta exclude și posibilitatea ca 
ei să acționeze ca internalizatori sistematici 
în cadrul OTF-ului pe care îl exploatează.

trebui să fie neutru. Așadar, operatorul 
unui OTF care asigură executarea 
organizată și organizarea de tranzacții pe 
piețele instrumentelor de capitaluri 
proprii nu ar trebui să aibă permisiunea de 
a executa în cadrul sistemului tranzacții 
între interese multiple de vânzare și 
cumpărare ale unor terțe părți, inclusiv 
ordine ale clienților reunite în cadrul 
sistemului, angajând capitaluri proprii. 
Aceasta exclude și posibilitatea ca ei să 
acționeze ca internalizatori sistematici în 
cadrul OTF-ului pe care îl exploatează.

Or. en

Amendamentul 117
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Activitățile organizate de tranzacționare 
ar trebui să se desfășoare în locuri 
reglementate și să fie complet transparente, 
atât înainte, cât și după tranzacționare. 
Așadar, cerințele legate de transparență 
trebuie să se aplice tuturor tipurilor de 
locuri de tranzacționare și tuturor 
instrumentelor financiare tranzacționate în 
cadrul acestora.

(9) Activitățile organizate de tranzacționare 
ar trebui să se desfășoare în locuri 
reglementate și să fie deosebit de
transparente, atât înainte, cât și după 
tranzacționare. Așadar, cerințele legate de 
transparență calibrate corespunzător
trebuie să se aplice tuturor tipurilor de 
locuri de tranzacționare și tuturor 
instrumentelor financiare tranzacționate în 
cadrul acestora.

Or. en

Justificare

Textul de la considerentul (9) ar trebui să corespundă textului de la considerentele (12) și 
(14). Formularea indică în mod clar că nu este avută în vedere o calibrare.
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Amendamentul 118
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Activitățile organizate de tranzacționare 
ar trebui să se desfășoare în locuri 
reglementate și să fie complet transparente, 
atât înainte, cât și după tranzacționare. 
Așadar, cerințele legate de transparență 
trebuie să se aplice tuturor tipurilor de 
locuri de tranzacționare și tuturor 
instrumentelor financiare tranzacționate în 
cadrul acestora.

(9) Activitățile organizate de tranzacționare 
ar trebui să se desfășoare în locuri 
reglementate și să fie complet transparente, 
atât înainte, cât și după tranzacționare, 
după caz. Așadar, cerințele legate de 
transparență trebuie să se aplice tuturor 
tipurilor de locuri de tranzacționare și 
tuturor instrumentelor financiare 
tranzacționate în cadrul acestora.

Or. en

Amendamentul 119
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
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financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată sau sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF – multilateral trading 
facility) sau într-un sistem organizat de 
tranzacționare (OTF – organised trading 
facility), instrumentelor derivate 
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri sau OTF-
uri ori considerate a fi eligibile pentru 
compensare centrală și, în cazul 
transparenței post-tranzacționare, 
instrumentelor derivate comunicate 
registrelor de tranzacții. Așadar, singurele 
instrumente financiare cărora nu li s-ar 
aplica obligațiile pre și post-tranzacționare
în materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care nu sunt considerate a fi 
suficient de lichide sau ca având un 
caracter specific.

Or. en

Justificare

Lichiditatea este un factor esențial pentru menținerea unui nivel suficient de venituri pentru 
pensionari și investitorii finali. Forțarea transparenței pre-tranzacționare ar avea ca rezultat 
o lichiditate redusă. Transparența post-tranzacționare este necesară chiar și numai pentru 
OTC-uri.

Amendamentul 120
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
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în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență post-tranzacționare exacte și 
la timp, care să țină cont de diferitele 
caracteristici și structuri de piață ale 
anumitor tipuri de instrumente, altele decât 
acțiunile. Pentru a crea un cadru solid în 
materie de transparență pentru toate 
instrumentele relevante, aceste cerințe ar 
trebui să se aplice obligațiunilor și 
produselor financiare structurate care fac 
obiectul unui prospect sau sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
sunt tranzacționate într-un sistem 
multilateral de tranzacționare (MTF –
multilateral trading facility) sau într-un 
sistem organizat de tranzacționare (OTF –
organised trading facility), instrumentelor 
derivate tranzacționate sau admise la 
tranzacționare pe piețe reglementate, MTF-
uri sau OTF-uri ori considerate a fi 
eligibile pentru compensare centrală și, în 
cazul transparenței post-tranzacționare, 
instrumentelor derivate comunicate 
registrelor de tranzacții. Așadar, singurele 
instrumente financiare cărora nu li s-ar 
aplica obligațiile în materie de transparență 
ar fi cele tranzacționate exclusiv 
extrabursier (OTC) sau cele care sunt 
considerate a fi deosebit de nelichide sau 
ca având o structură specifică.

Or. en

Amendamentul 121
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
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referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată sau sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF – multilateral trading 
facility), instrumentelor derivate 
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri, ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

Or. en

Justificare

Toate platformele de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de societățile de 
investiții ar trebui să urmeze aceleași norme, inclusiv cele privind transparența, executarea 
nediscreționară, accesul nediscriminatoriu și monitorizarea deplină a pieței. O piață în care 
platformele individuale nu urmează aceleași norme, îndeosebi executarea nediscreționară, va 
pune în pericol procesul de formare a prețurilor de tranzacționare și protecția investitorilor.
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Amendamentul 122
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată și sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF – multilateral trading 
facility) sau într-un sistem organizat de 
tranzacționare (OTF – organised trading 
facility), instrumentelor derivate 
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri sau OTF-
uri, și considerate a fi eligibile pentru 
compensare centrală și, în cazul 
transparenței post-tranzacționare, 
instrumentelor derivate comunicate 
registrelor de tranzacții. Așadar, singurele 
instrumente financiare cărora nu li s-ar 
aplica obligațiile în materie de transparență 
ar fi cele tranzacționate exclusiv 
extrabursier (OTC) sau cele care nu sunt 
considerate a fi suficient de lichide sau ca 
având o structură specifică.

Or. en
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Amendamentul 123
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată sau sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF – multilateral trading 
facility), instrumentelor derivate 
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri, ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier (OTC) 
sau cele care sunt considerate a fi deosebit 
de nelichide sau ca având o structură 
specifică.
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(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 124
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF – multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF – organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată sau sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF – multilateral trading 
facility) sau într-un sistem organizat de 
tranzacționare (OTF – organised trading 
facility), instrumentelor derivate
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri sau OTF-
uri ori considerate a fi eligibile pentru 
compensare centrală și, în cazul 
transparenței post-tranzacționare, 
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comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier 
(OTC) sau cele care sunt considerate a fi 
deosebit de nelichide sau ca având o 
structură specifică.

instrumentelor derivate comunicate 
registrelor de tranzacții.

Or. en

Amendamentul 125
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Piața valutară este esențială pentru 
numeroase firme de export. Prin urmare, 
este important să se asigure transparența 
și integritatea pieței pe piețele de schimb 
valutar. Aceste principii sunt susceptibile 
de a fi compromise de opacitatea excesivă 
pe piețele în valută ale instrumentelor 
derivate. Prin urmare, cerințele în materie 
de transparență pentru instrumentele 
derivate ar trebui să acopere și valorile 
mobiliare care dau naștere unei decontări 
financiare determinate prin trimiterea la 
valute (contracte de schimb de valută). Cu 
toate acestea, tranzacțiile cu instrumente 
de plată pe piețele de schimb valutar ar 
trebui să fie scutite de orice cerințe în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 126
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea asigurării certitudinii 
juridice, este important să se clarifice 
faptul că contractele de asigurări cu 
privire la orice activități de clase 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind accesul 
la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II), în cazul în care au fost încheiate cu o 
întreprindere de asigurări, o întreprindere 
de reasigurări, o întreprindere de 
asigurări dintr-o țară terță sau o 
întreprindere de reasigurări dintr-o țară 
terță, nu sunt instrumente derivate sau 
contracte derivate în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 127
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Atunci când se analizează 
transparența pre-tranzacționare și pe 
piețele instrumentelor care nu sunt de 
capitaluri proprii, este important să se ia 
în considerare necesitățile entităților 
nefinanciare. În prezent, entitățile 
nefinanciare utilizează platformele 
electronice de tip „cerere de ofertă”. 
Aceste platforme electronice sunt utilizate 
de majoritatea utilizatorilor finali 
nefinanciari ca o modalitate eficientă de a 
solicita simultan oferte pentru tranzacțiile 
cu instrumente derivate extrabursiere de 
la o serie de contrapartide financiare, 
oferind așadar prețuri competitive și o 
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metodă simplă și eficientă de 
tranzacționare. Scopul prezentului 
regulament nu este de a preveni 
tranzacționarea vocală sau această 
metodă electronică de a solicita o cotație 
cu privire la o tranzacție specifică prin 
aplicarea cerințelor de transparență pre-
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 128
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine sau de cotații, precum și 
sisteme de brokeraj hibride sau vocale; ele 
are trebui de asemenea să țină cont de 
volumele emisiilor, de mărimea 
tranzacțiilor și de caracteristicile piețelor 
naționale.

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui adaptate pentru a satisface 
caracteristicile fiecărui tip de instrument 
financiar și de piață și, prin urmare, ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine sau de cotații, sisteme de 
cerere de ofertă și „la un click distanță”,
precum și sisteme de brokeraj hibride sau 
vocale (de exemplu, modelul de piață); ele 
are trebui, de asemenea, să țină cont de 
volumele emisiilor, de activitatea de 
tranzacționare, de numărul și tipul 
participanților pe piață, de ordine sau de
mărimea tranzacțiilor, de caracteristicile 
piețelor naționale, precum zona de 
aplicare a unei monede, tipul emitenților, 
dimensiunea pieței și maturitatea pieței și 
alte criterii relevante pentru evaluarea 
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lichidității pe o anumită piață.

Or. en

Justificare

Pentru piețele de obligațiuni de dimensiuni mai mici, numărul participanților este important, 
întrucât lichiditatea depinde de numărul investitorilor de pe piață. Ar trebui să fie posibil să 
se ia în considerare tipul și numărul de participanți de pe piață la momentul calibrării 
cerințelor de transparență pre și post-tranzacționare. Modelul de „cerere de ofertă”, în care 
clienții caută cel mai bun preț de la mai multe entități pentru instrumente nelichide este, de 
asemenea, important pentru piețele de obligațiuni.

Amendamentul 129
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine sau de cotații, precum și 
sisteme de brokeraj hibride sau vocale; ele 
are trebui de asemenea să țină cont de 
volumele emisiilor, de mărimea 
tranzacțiilor și de caracteristicile piețelor 
naționale.

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine, de cotații și sisteme de tip 
„cerere de ofertă”, precum și sisteme de 
brokeraj hibride sau vocale; ele are trebui 
de asemenea să țină cont de volumele 
emisiilor, de mărimea tranzacțiilor și de 
caracteristicile piețelor naționale.

Or. en

Amendamentul 130
Diogo Feio
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine sau de cotații, precum și 
sisteme de brokeraj hibride sau vocale; ele 
are trebui de asemenea să țină cont de 
volumele emisiilor, de mărimea 
tranzacțiilor și de caracteristicile piețelor 
naționale.

(14) Pentru a asigura uniformitatea 
condițiilor aplicabile diferitelor locuri de 
tranzacționare, ar trebui ca aceleași cerințe 
de transparență pre și post-tranzacționare 
să se aplice tuturor tipurilor de locuri de 
tranzacționare. Cerințele de transparență ar 
trebui calibrate pentru diferite tipuri de 
instrumente, inclusiv acțiuni, obligațiuni și 
instrumente derivate, și pentru diferite 
tipuri de tranzacționare, inclusiv sisteme pe 
bază de ordine sau de cotații, precum 
sisteme de tip „cerere de ofertă” și sisteme 
de brokeraj hibride sau vocale; ele are 
trebui de asemenea să țină cont de 
volumele emisiilor, de mărimea 
tranzacțiilor și de caracteristicile piețelor 
naționale.

Or. en

Amendamentul 131
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Cerințele de transparență ar trebui 
să fie proporționale, luând în considerare 
necesitatea unui echilibru corect între 
transparență și lichiditate și, prin urmare, 
ar trebui să ia în considerare atât 
interesele investitorilor și ale emitenților 
de obligațiuni guvernamentale, cât și 
lichiditatea pieței. Cerințele nu ar trebui 
să contracareze stabilitatea financiară sau 
obiectivele de reglementare, precum 
reglementarea instituțiilor financiare.
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Or. en

Justificare

Toate circumstanțele și interesele relevante trebuie luate în considerare la momentul 
determinării nivelului de transparență. Cerințele nu ar trebui să reflecte numai interesul 
investitorilor. Emitenții trebuie să aibă costuri de finanțare reduse, și trebuie să fie luate, de 
asemenea, în considerare alte interese generale din perspectiva stabilității financiare. În 
consecință, calibrarea cerințelor de transparență ar trebui să se bazeze pe principiile 
precauției și proporționalității.

Amendamentul 132
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Ar trebui să existe o distincție clară 
între tranzacționarea algoritmică utilizată 
de participanții de pe piață și utilizarea 
algoritmilor de către serviciile de reducere 
a riscurilor post-tranzacționare, cum ar fi 
serviciile de tranzacționare combinate. 
Serviciile de tranzacționare combinate nu 
ar trebui să fie considerate o clasă de 
algoritmi de tranzacționare. AEVMP ar 
trebui să determine măsura în care 
locurile de tranzacționare care oferă 
servicii de tranzacționare combinate ar 
trebui să facă obiectul articolului 18 
alineatele (1), (2) și (3) și al articolului 20 
alineatul (3) în scopul furnizării acestor 
servicii.

Or. en

Justificare

Există o distincție clară între activitatea tranzacționării algoritmice (pe care propunerile din 
MiFID urmăresc să o reglementeze) și utilizarea unui instrument de reducere a riscurilor 
post-tranzacționare pe bază de algoritmi. Prezentul considerent este necesar pentru a asigura 
că reglementările care abordează preocupările ridicate de un tip de tranzacționare nu 
împiedică sau restricționează în mod accidental utilizarea unui instrument de reducere a 
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riscurilor post-tranzacționare.

Amendamentul 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF 
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează
extrabursier (OTC). Tranzacționarea 
extrabursieră se referă la tranzacționarea 
bilaterală în afara internalizatorilor 
sistematici, în mod ocazional, ad hoc și
neregulat, cu contrapartide eligibile și la 
dimensiuni superioare dimensiunii 
normale a pieței. Prin definiție, nu orice 
platformă poate fi considerată a fi OTC, 
întrucât nu poate fi ad hoc sau
neregulată. Orice tranzacționare care 
combină caracteristicile tranzacționării 
multilaterale și bilaterale nu ar trebui să 
fie considerată, de asemenea, un OTC ci, 
dimpotrivă, ar trebui să fie împărțită în 
componentele sale separate multilaterale 
și bilaterale. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
acestei definiții în cazul societăților de 
investiții, orice tranzacție bilaterală cu 
clienții ar trebui să fie relevantă, iar 
criteriile cantitative ar trebui să completeze 
criteriile calitative pentru identificarea 
societăților de investiții care au obligația de 
a se înregistra ca internalizatori sistematici 
prevăzute la articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
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aplicare a Directivei 2004/39/CE. Un 
internalizator sistematic nu ar trebui să fie 
autorizat să reunească interese de vânzare 
și cumpărare ale unor terțe părți.

Or. en

Justificare

Pentru a elimina toate lacunele de reglementare existente, este necesară o definiție clară a 
OTC. Prin urmare, partea centrală a prezentului considerent ar trebui, de asemenea, să fie 
inclusă în articolul cu definiții din regulament.

Amendamentul 134
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează în 
afara piețelor reglementate, a MTF-urilor 
și a OTF-urilor în mod ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca societăți de investiții care, în mod 
organizat și sistematic, tranzacționează în 
nume propriu executând ordinele clienților 
în afara unei piețe reglementate, a unui 
MTF sau a unui OTF. Pentru a asigura 
aplicarea obiectivă și eficace a acestei 
definiții în cazul societăților de investiții, 
orice tranzacție bilaterală cu clienții ar 
trebui să fie relevantă, iar criteriile 
cantitative ar putea să completeze criteriile 
calitative pentru identificarea societăților 
de investiții care au obligația de a se 
înregistra ca internalizatori sistematici 
prevăzute la articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
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aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
decât în mod neregulat.

Or. en

Justificare

În anumite circumstanțe, lichiditatea unei acțiuni este foarte scăzută, iar poziția adoptată la 
emiterea de către un fond sau în numele unui client este atât de mare încât numai un IS poate 
lua poziția respectivă pentru a răspândi poziția inițială în tranșe într-o fază ulterioară. Prin 
adăugarea acestei posibilități opționale și excepționale, menținem lichiditatea pentru piață, 
în special în beneficiul IMM-urilor.

Amendamentul 135
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF 
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează
extrabursier, în cazul în care 
tranzacționarea se referă la 
tranzacționare bilaterală în afara piețelor 
reglementate, și a MTF-urilor în mod 
ocazional, ad hoc și neregulat la 
dimensiuni superioare dimensiunii 
normale a pieței și cu contrapartide 
eligibile. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
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identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

acestei definiții în cazul societăților de 
investiții, orice tranzacție bilaterală cu 
clienții ar trebui să fie relevantă, iar 
criteriile cantitative ar trebui să completeze 
criteriile calitative pentru identificarea 
societăților de investiții care au obligația de 
a se înregistra ca internalizatori sistematici 
prevăzute la articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Un 
internalizator sistematic nu ar trebui să fie 
autorizat să reunească interese de vânzare 
și cumpărare ale unor terțe părți.

Or. en

Justificare

Toate platformele de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de societățile de 
investiții ar trebui să urmeze aceleași norme, inclusiv cele privind transparența, executarea 
nediscreționară, accesul nediscriminatoriu și monitorizarea deplină a pieței. O piață în care 
platformele individuale nu urmează aceleași norme, îndeosebi executarea nediscreționară, va 
pune în pericol procesul de formare a prețurilor de tranzacționare și protecția investitorilor.

Amendamentul 136
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează în 
afara piețelor reglementate și a MTF-urilor
în mod ocazional, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca societăți de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
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și eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui 
să fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

acestei definiții în cazul societăților de 
investiții, criteriile cantitative ar trebui să 
completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. În cazul 
piețelor bursiere, aceste criterii ar trebui 
să fie stabilite pentru acțiunile 
individuale; în cazul piețelor pe care nu se 
realizează operațiuni la bursă, acestea ar 
trebui să fie stabilite pentru fiecare clasă 
de active. Introducerea unor criterii 
cantitative ar trebui să contribuie la 
evaluarea aspectului dacă activitățile 
joacă un rol economic esențial ca 
internalizator sistematic al unei 
întreprinderi pentru instituția însăși sau 
pentru piață, luând în considerare fie 
ponderea relevantă în cadrul activității 
întreprinderii în sine, fie cota activităților 
de tranzacționare pe acțiune individuală 
ori o clasă de active, altele decât acțiunile.

Or. de

Justificare

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Amendamentul 137
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri 
proprii ar trebui considerată 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară 
în afara piețelor reglementate, MTF și 
OTF sau în mod ocazional, ad hoc sau 
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui 
să fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) Internalizatorii sistematici ar trebui 
definiți ca societăți de investiții care, în 
mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală efectuată ca urmare a executării 
unui ordin cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE.

Or. en

Justificare

Regimul IS ar trebui să fie corelat în mod clar și expres cu executarea ordinelor, în 
conformitate cu definiția prevăzută la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din MiFIR.

Amendamentul 138
Burkhard Balz



AM\901839RO.doc 47/184 PE489.472v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii trebuie considerată a fi 
un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile respective se 
efectuează în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor și a OTF-urilor în mod 
accidental, ad hoc și neregulat. 
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca societăți de investiții care, în mod 
organizat, periodic și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

Or. en

Amendamentul 139
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF 
sau în mod ocazional, ad hoc sau 
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) O societate de investiții care execută 
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează
extrabursier. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, sau a unui MTF. Pentru a 
asigura aplicarea obiectivă și eficace a 
acestei definiții în cazul societăților de 
investiții, orice tranzacție bilaterală cu 
clienții ar trebui să fie relevantă, iar 
criteriile cantitative ar trebui să completeze 
criteriile calitative pentru identificarea 
societăților de investiții care au obligația de 
a se înregistra ca internalizatori sistematici 
prevăzute la articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Un 
internalizator sistematic nu ar trebui să fie 
autorizat să reunească interese de vânzare 
și cumpărare ale unor terțe părți.

Or. en

Amendamentul 140
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută 
ordinele clienților angajând capitaluri 
proprii ar trebui considerată 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară 
în afara piețelor reglementate, MTF și 
OTF sau în mod ocazional, ad hoc sau 
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF. 
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) Internalizatorii sistematici ar trebui 
definiți ca societăți de investiții care, în 
mod bilateral, organizat, frecvent și 
sistematic, tranzacționează în nume propriu 
executând ordinele profesionale sau de 
vânzare ale clienților pentru anumite clase 
de instrumente financiare în afara unei 
piețe reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF. Pentru a asigura aplicarea obiectivă 
și eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui 
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca 
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism care reunește mai multe 
entități ce nu constituie un intragrup și în 
cadrul căruia interacționează multiple 
interese de vânzare și cumpărare ale unor 
terțe părți, un internalizator sistematic nu ar 
trebui să fie autorizat să reunească interese 
de vânzare și cumpărare ale unor terțe 
părți.

Or. en

Amendamentul 141
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 
clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui să li se permită să exercite o 
discriminare în interiorul acestor categorii 
de clienți. Internalizatorii sistematici nu 
sunt obligați să publice cotații ferme pentru 
tranzacțiile superioare mărimii normale a 
pieței. Mărimea standard a pieței pentru 
orice clasă de instrumente financiare nu ar 
trebui să fie semnificativ disproporționat în 
comparație cu orice instrument financiar 
din clasa respectivă.

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 
clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui să li se permită să exercite o 
discriminare în interiorul acestor categorii 
de clienți. Internalizatorii sistematici nu 
sunt obligați să publice cotații ferme pentru 
tranzacțiile cu instrumente de capitaluri 
proprii superioare mărimii normale a pieței 
și cu instrumente care nu sunt de 
capitaluri proprii superiore vânzării cu 
amănuntul. Mărimea standard a pieței sau 
dimensiunea vânzării cu amănuntul
pentru orice clasă de instrumente financiare 
nu ar trebui să fie semnificativ 
disproporționat în comparație cu orice 
instrument financiar din clasa respectivă.

Or. en

Justificare

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Amendamentul 142
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 
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clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui să li se permită să exercite o 
discriminare în interiorul acestor categorii 
de clienți. Internalizatorii sistematici nu 
sunt obligați să publice cotații ferme pentru 
tranzacțiile superioare mărimii normale a 
pieței. Mărimea standard a pieței pentru 
orice clasă de instrumente financiare nu 
ar trebui să fie semnificativ 
disproporționat în comparație cu orice 
instrument financiar din clasa respectivă.

clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui să li se permită să exercite o 
discriminare în interiorul acestor categorii 
de clienți. Internalizatorii sistematici nu 
sunt obligați să publice cotații ferme pentru 
tranzacțiile superioare mărimii normale a 
pieței comerțului cu amănuntul.

Or. en

Justificare

Transparența pre-tranzacționare pe piața comerțului cu amănuntul pentru non-acțiuni va fi 
benefică pentru investitorii de detaliu, însă pe piața en gros, unde există puțini participanți pe 
piață și un motiv real de îngrijorare cu privire la lichiditate, o îmbunătățire a transparenței 
post-tranzacționare va oferi un pas semnificativ înainte în ceea ce privește transparența, în 
timp ce transparența pre-tranzacționare poate provoca perturbări semnificative pe piață, cu 
puține beneficii.

Amendamentul 143
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 
clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui însă să li se permită să exercite o 
discriminare în interiorul acestor categorii 
de clienți. Internalizatorii sistematici nu 
sunt obligați să publice cotații ferme 
pentru tranzacțiile superioare mărimii 
normale a pieței. Mărimea standard a 
pieței pentru orice clasă de instrumente 
financiare nu ar trebui să fie semnificativ 
disproporționat în comparație cu orice 
instrument financiar din clasa respectivă.

(17) Internalizatorii sistematici pot decide 
să acorde acces la cotațiile lor fie numai 
clienților lor de detaliu, fie numai clienților 
lor profesionali, fie ambelor categorii. Nu 
ar trebui însă să li se permită să exercite o 
discriminare nejustificată a accesului în 
interiorul acestor categorii de clienți. 
Diferențele de preț care decurg din 
calitatea creditelor contrapartidei pot fi 
permise atunci când se tranzacționează 
instrumente derivate. Mărimea standard a 
pieței pentru orice clasă de instrumente 
financiare nu ar trebui să fie semnificativ 
disproporționat în comparație cu orice 
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instrument financiar din clasa respectivă.

Or. en

Justificare

În prezent, IS-urile diferențiază în mod justificat accesul acestora în funcție de categoriile 
contrapartidelor, stabilind prețurile în cazul în care riscul de credit al contrapartidei 
reprezintă un parametru esențial care va permite diferențierea prețurilor pentru anumite 
instrumente, îndeosebi în tranzacționarea instrumentelor derivate în care pot să apară 
obligații reciproce pe o perioadă lungă de timp.

Amendamentul 144
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapartide
en gros și fac parte dintr-o relație 
comercială care se caracterizează ea însăși 
prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard a pieței sau mărimea pieței 
comerțului și distribuției cu amănuntul și 
se efectuează în afara sistemelor utilizate în 
mod obișnuit de societatea respectivă 
pentru a-și desfășura activitatea de 
internalizator sistematic.

Or. en

Justificare

Considerentul 18 ar trebui să se aplice atât instrumentelor de capitaluri proprii, cât și 
instrumentelor care nu sunt de capitaluri proprii. În consecință, formularea considerentului 
(18) trebuie, de asemenea, modificată, din aceleași motive precum în cazul considerentului 
(17).
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Amendamentul 145
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapartide
en gros și fac parte dintr-o relație 
comercială care se caracterizează ea însăși 
prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard a pieței comerțului și distribuției 
cu amănuntul și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Justificare

Transparența pre-tranzacționare pe piața comerțului și distribuției cu amănuntul pentru non-
acțiuni va fi benefică pentru investitorii de detaliu, însă pe piața en gros, unde există puțini 
participanți pe piață și un motiv real de îngrijorare cu privire la lichiditate, o îmbunătățire a 
transparenței post-tranzacționare va oferi un pas semnificativ înainte în ceea ce privește 
transparența, în timp ce transparența pre-tranzacționare poate provoca perturbări 
semnificative pe piață, cu puține beneficii.

Amendamentul 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
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transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

transparență pre-tranzacționare, precum și 
a altor norme în materie de piață impuse 
locurilor de tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec bilateral, ad-hoc și în 
mod neregulat, se efectuează cu 
contrapartide eligibile și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează ea 
însăși prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard a pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a MiFID1 a arătat că definiția OTC nu este clară. Prin urmare, partea 
centrală a prezentului considerent, în forma sa revizuită, ar trebui să fie inclusă, de 
asemenea, în articolul cu definiții din regulament. În ceea ce privește clarificările, este 
necesară adăugarea termenului „bilateral” (considerentul descrie o scutire de la IS, care 
sunt, în sine, întotdeauna doar bilaterale). De asemenea, este necesar să se facă referire la 
contrapartidele eligibile (definite în mod clar în cadrul MiFID), și nu la contrapartidele en 
gros (care nu sunt definite în cadrul MiFID și nu constituie un concept clar).

Amendamentul 147
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, 
prin natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard 
al pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 

(18) Este esențial ca locuri alternative de 
piață să poată apărea, oferind 
vânzătorilor și cumpărătorilor condiții 
echitabile și o formare echilibrată a 
prețurilor, nu în ultimul rând pentru 
soluționarea tranzacțiilor pe scară largă și
efectuate în mod neregulat.
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activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Justificare

Încetarea capacității societății de investiții de a oferi tranzacții extrabursiere va dăuna 
posibilității societății de investiții de a gestiona interesele investitorilor. În cazul în care o 
societate de investiții poate găsi interese compensatorii pentru un ordin mai mare sau în 
instrumentele nelichide, trebuie, de asemenea, să fie posibil ca societatea de investiții să 
execute acest ordin, oferind, astfel, serviciile așteptate clienților în cauză.

Amendamentul 148
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare, precum și 
a altor norme în materie de piață impuse 
locurilor de tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec bilateral, ad-hoc și în 
mod neregulat, se efectuează cu 
contrapartide eligibile și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează ea 
însăși prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard a pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Amendamentul 149
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard 
al pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

(18) Se impune să se asigure executarea 
în sisteme organizate, cu aplicarea 
adecvată a cerințelor de transparență, a 
cât mai multor tranzacții ce se desfășoară 
în afara locurilor de tranzacționare 
reglementate. Prezentul regulament nu își 
propune să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC)
implicând emiterea primară de titluri, care 
prin natura lor sunt instrumente cu o 
structură specifică și sunt elaborate pentru
cerințele specifice ale contrapartidelor 
financiare sau nefinanciare en gros. 
Trebuie să se țină seama de faptul că 
societățile a căror activitate principală 
este fabricarea și/sau furnizarea unor 
mărfuri și care realizează în cont propriu, 
ca activitate auxiliară, tranzacții cu 
instrumente derivate pe mărfuri fac deja 
obiectul unei supravegheri de 
reglementare specifice și al unor obligații 
legale de raportare specifice privind 
tranzacțiile spot și de tip forward 
regularizate prin livrare fizică, în temeiul 
Regulamentului 2011/1227/CE (REMIT),
și fac obiectul unor obligații legale de 
raportare a tranzacțiilor standard cu 
instrumente derivate și al supravegherii 
de reglementare, în temeiul 
Regulamentului [ ] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 150
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune (18) Prezentul regulament nu își propune 
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să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard 
al pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și se efectuează 
în afara sistemelor utilizate în mod obișnuit 
de societatea respectivă pentru a-și 
desfășura activitatea de internalizator 
sistematic.

Or. en

Amendamentul 151
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare, precum și 
a altor norme în materie de piață impuse 
locurilor de tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec bilateral, ad-hoc și în 
mod neregulat, se efectuează cu 
contrapartide eligibile și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează ea 
însăși prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard a pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile extrabursiere trebuie definite exact, întrucât reprezintă excepția de la regulile 
care garantează siguranța și integritatea piețelor financiare. Spre deosebire de 
tranzacționarea multilaterală (și anume, încrucișarea ordinelor), tranzacționarea 
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extrabursieră este o tranzacționare bilaterală. Este o excepție de la internalizarea 
sistematică.

Amendamentul 152
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard al 
pieței și se efectuează în afara sistemelor 
utilizate în mod obișnuit de societatea 
respectivă pentru a-și desfășura activitatea 
de internalizator sistematic.

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec accidental, ad-hoc și 
în mod neregulat, se efectuează cu 
contrapartide en gros și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează ea 
însăși prin tranzacții ce depășesc mărimea 
standard al pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

Or. en

Amendamentul 153
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Utilizatorii ar trebui să aibă acces 
imediat și ușor la datele despre piață, într-
un format cât mai dezagregat, care să le 
permită investitorilor și furnizorilor de 
servicii de date ai acestora să adapteze în 
cel mai înalt grad posibil soluțiile oferite. 
Așadar, datele privind transparența pre și 
post-tranzacționare ar trebui puse la 

(19) Utilizatorii ar trebui să aibă acces 
imediat și ușor la datele despre piață, într-
un format cât mai dezagregat, care să le 
permită investitorilor și furnizorilor de 
servicii de date ai acestora să adapteze în 
cel mai înalt grad posibil soluțiile oferite. 
Așadar, datele privind transparența pre și 
post-tranzacționare ar trebui puse la 
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dispoziția publicului într-un mod 
„degrupat”, pentru a reduce costurile 
participanților la piață care achiziționează 
date.

dispoziția publicului într-un mod 
„degrupat”, pentru a reduce costurile 
participanților la piață care achiziționează 
date. Datele post-tranzacționare ar trebui 
să fie furnizate gratuit după 15 minute, de 
către piețele reglementate, MTF-uri, 
OTF-uri și IS-uri. În plus, mecanismele 
de publicare aprobate ar trebui să asigure 
consistența și calitatea atât a datelor de 
piață în timp real, cât și a celor în timp 
defazat, pe baza standardelor de date 
europene comune. Prin urmare, 
utilizatorii finali vor avea acces fie direct, 
fie indirect, prin intermediul furnizorilor 
concurenți de date, la un sistem european 
centralizat de raportare standardizat. 

Or. en

Justificare

Soluția comercială propusă pentru date de piață va furniza date consolidate exacte și 
accesibile numai în cazul în care problemele comune AEVMP elaborează standarde europene 
comune de date și dacă calitatea și coerența datelor sunt asigurate de mecanismele de 
publicare aprobate (APP) reglementate, care fac publice datele de piață. Utilizatorii finali ar 
trebui să poată achiziționa date în mod necondiționat.

Amendamentul 154
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere acordul la care au 
ajuns părțile în cadrul summitului G20 de 
la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere sau 
al platformelor de tranzacționare 
electronice, acolo unde este cazul, ar trebui 
definită o procedură normativă formală de 
autorizare a tranzacțiilor între contrapărți

(21) Având în vedere acordul la care au 
ajuns părțile în cadrul summitului G20 de 
la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere sau 
al platformelor de tranzacționare 
electronice, acolo unde este cazul, ar trebui
definită o procedură normativă formală de 
autorizare a tranzacțiilor între 
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financiare și contrapărți nefinanciare de 
mari dimensiuni, pentru toate instrumentele 
derivate considerate a fi eligibile pentru 
compensare și care sunt suficient de lichide 
pentru a fi prezente în locuri de 
tranzacționare care fac obiectul unor 
reglementări comparabile și care le permit 
participanților să efectueze tranzacții cu 
mai multe contrapărți. În evaluarea 
nivelului suficient de lichiditate ar trebui să 
se țină cont de caracteristicile pieței la 
nivel național, inclusiv de elemente precum 
numărul și tipul participanților de pe o 
anumită piață, precum și de caracteristicile 
tranzacțiilor, cum ar fi dimensiunea și 
frecvența tranzacțiilor pe piața respectivă.

contrapartide financiare și contrapartide
nefinanciare de mari dimensiuni, pentru 
toate instrumentele derivate considerate a fi 
eligibile pentru compensare și care sunt 
suficient de lichide pentru a fi prezente în 
locuri de tranzacționare care fac obiectul 
unor reglementări comparabile și care le 
permit participanților să efectueze 
tranzacții cu mai multe contrapartide. În 
evaluarea nivelului suficient de lichiditate 
ar trebui să se țină cont de caracteristicile 
pieței la nivel național, inclusiv de 
elemente precum numărul și tipul 
participanților de pe o anumită piață, 
precum și de caracteristicile tranzacțiilor, 
cum ar fi dimensiunea și frecvența 
tranzacțiilor pe piața respectivă. Serviciile 
de reducere a riscurilor post-
tranzacționare în cazul tranzacțiilor 
combinate sunt în concordanță cu 
obiectivul principal al politicii G20 de 
atenuare a riscului sistemic de pe piețele 
de instrumente derivate OTC, iar 
tranzacționările cu contracte cu 
instrumente derivate OTC, care sunt 
tranzacții componente ale unui serviciu de 
reducere a riscurilor post-tranzacționare 
în cazul tranzacțiilor combinate, cum ar fi 
un ciclu de reducere a tranzacționării 
multilaterale sau un ciclu de gestionare a 
riscurilor pe bază multilaterală a 
actualelor portofolii derivate 
extrabursiere, trebuie să fie abordate 
separat mai jos, pentru a asigura 
conformitatea cu astfel de obiective 
strategice. Aceasta include necesitatea ca 
astfel de tranzacții să fie abordate separat 
în cadrul mandatului de tranzacționare și, 
în plus, întrucât operațiunile componente 
ale unei tranzacții combinate nu se 
bazează pe orice oferte (de exemplu, nicio 
descoperire de preț nu are loc), AEVMP 
ar trebui să stabilească în ce măsură 
articolele 7, 9, 23 și 24 alineatul (1) ar 
trebui să se aplice acestor tranzacții 
componente.

Or. en
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Justificare

O tranzacție combinată este un instrument de reducere a riscurilor creat pentru a reduce 
riscurile de ordinul al doilea care decurg din pozițiile curente, precum riscurile de credit ale 
contrapartidei, riscurile operaționale și/sau riscurile de bază. Având în vedere 
caracteristicile unei tranzacții combinate și tranzacțiile sale componente, este necesar ca 
cerințele în materie de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare, raportarea 
tranzacțiilor și locul de executare a tranzacționării să fie adaptate la aceste caracteristici 
speciale.

Amendamentul 155
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere acordul la care au 
ajuns părțile în cadrul summitului G20 de 
la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere sau 
al platformelor de tranzacționare 
electronice, acolo unde este cazul, ar trebui 
definită o procedură normativă formală de 
autorizare a tranzacțiilor între contrapărți
financiare și contrapărți nefinanciare de 
mari dimensiuni, pentru toate instrumentele 
derivate considerate a fi eligibile pentru 
compensare și care sunt suficient de lichide 
pentru a fi prezente în locuri de 
tranzacționare care fac obiectul unor 
reglementări comparabile și care le permit 
participanților să efectueze tranzacții cu 
mai multe contrapărți. În evaluarea 
nivelului suficient de lichiditate ar trebui să 
se țină cont de caracteristicile pieței la 
nivel național, inclusiv de elemente precum 
numărul și tipul participanților de pe o 
anumită piață, precum și de caracteristicile 
tranzacțiilor, cum ar fi dimensiunea și 
frecvența tranzacțiilor pe piața respectivă.

(21) Având în vedere acordul la care au 
ajuns părțile în cadrul summitului G20 de 
la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere sau 
al platformelor de tranzacționare 
electronice, acolo unde este cazul, ar trebui 
definită o procedură normativă formală de 
autorizare a tranzacțiilor între 
contrapartide financiare și contrapartide
nefinanciare de mari dimensiuni, pentru 
toate instrumentele derivate considerate a fi 
eligibile pentru compensare și care sunt 
suficient de lichide pentru a fi prezente în 
locuri de tranzacționare care fac obiectul 
unor reglementări comparabile. Obiectivul 
prezentului regulament nu este de a 
interzice sau limita utilizarea 
instrumentelor cu o structură specifică, și 
nici de a le face extrem de costisitoare 
pentru instituțiile nefinanciare. Prin 
urmare, în evaluarea nivelului suficient de 
lichiditate ar trebui să se țină cont de 
caracteristicile pieței la nivel național, 
inclusiv de elemente precum numărul și 
tipul participanților de pe o anumită piață, 
precum și de caracteristicile tranzacțiilor, 
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cum ar fi dimensiunea și frecvența 
tranzacțiilor pe piața respectivă.

Or. en

Justificare

Este necesar să aliniem MiFID cu derogările pentru participanții nefinanciari din cadrul 
EMIR și să asigurăm faptul că aceste dispoziții nu se abat de la eficacitatea acelei derogări.

Amendamentul 156
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Este necesar să se includă o 
definiție a instrumentelor derivate, în 
interesul certitudinii juridice. Contractele 
de asigurări în ceea ce privește clasele de 
risc prevăzute în anexa I din 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind accesul 
la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II) nu ar trebui să fie considerate drept 
contracte derivate în sensul prezentei 
directive, în cazul în care au fost încheiate 
cu o întreprindere de asigurări, o 
întreprindere de reasigurări, o 
întreprindere de asigurări dintr-o țară 
terță sau o întreprindere de reasigurări 
dintr-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 157
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Dat fiind pe de o parte acordul la care 
au ajuns părțile în cadrul summitului G20 
de la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere 
sau, după caz, al platformelor de 
tranzacționare electronice precum și gradul 
de lichiditate relativ mai scăzut al 
diferitelor instrumente derivate OTC, pe de 
altă parte, se impune să se prevadă o gamă 
corespunzătoare de locuri de tranzacționare 
în care să aibă loc tranzacții în baza 
angajamentelor asumate. Toate locurile 
eligibile ar trebui să facă obiectul unor 
cerințe normative strâns aliniate în ceea ce 
privește aspectele organizaționale și 
operaționale, mecanismele de soluționare a 
conflictelor de interese, supravegherea 
tuturor activităților de tranzacționare,
transparența pre și post-tranzacționare 
calibrată în funcție de tipul de instrument 
financiar, permițând interacțiunea 
multiplelor interese de tranzacționare ale 
terțelor părți. Pentru a îmbunătăți 
lichiditatea și condițiile de execuție, ar 
trebui totuși să se prevadă posibilitatea 
operatorilor din diversele locuri de 
tranzacționare de a organiza tranzacții în 
baza acestui angajament între multiple 
părți terțe, în mod discreționar.

(22) Dat fiind pe de o parte acordul la care 
au ajuns părțile în cadrul summitului G20 
de la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 cu 
privire la desfășurarea tranzacțiilor cu 
contracte pe instrumente derivate OTC 
standardizate în cadrul piețelor bursiere 
sau, după caz, al platformelor de 
tranzacționare electronice precum și gradul 
de lichiditate relativ mai scăzut al 
diferitelor instrumente derivate OTC, pe de 
altă parte, se impune să se prevadă o gamă 
corespunzătoare de locuri de tranzacționare 
în care să aibă loc tranzacții în baza 
angajamentelor asumate. Toate locurile 
eligibile ar trebui să facă obiectul unor 
cerințe normative strâns aliniate în ceea ce 
privește aspectele organizaționale și 
operaționale, mecanismele de soluționare a 
conflictelor de interese, supravegherea 
tuturor activităților de tranzacționare și
transparența pre și post-tranzacționare 
calibrată în funcție de tipul de instrument 
financiar și modelul de tranzacționare. 
Pentru a îmbunătăți lichiditatea și condițiile 
de execuție, ar trebui totuși să se prevadă 
posibilitatea operatorilor din diversele 
locuri de tranzacționare de a organiza 
tranzacții în baza acestui angajament între 
participanții acestora, în mod discreționar.

Or. en

Amendamentul 158
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 24



PE489.472v01-00 64/184 AM\901839RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atribuțiile autorităților competente ar 
trebui completate de un mecanism explicit 
de interzicere sau restricționare a 
comercializării, distribuției și vânzării de 
instrumente financiare care ar genera 
motive de îngrijorare cu privire la protecția 
investitorilor, buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau cu 
privire la stabilitatea sistemului financiar în 
ansamblul său sau la nivelul anumitor 
sectoare, alături de atribuții
corespunzătoare pentru AEVMP în materie 
de coordonare și intervenție. Exercitarea 
acestor competențe ar trebui să depindă de 
îndeplinirea unor condiții specifice.

(24) Competențele autorităților competente 
ar trebui completate de un mecanism 
explicit de interzicere sau restricționare a 
comercializării, distribuției și vânzării de 
instrumente financiare care ar genera 
motive de îngrijorare cu privire la protecția 
investitorilor, buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau cu 
privire la stabilitatea sistemului financiar în 
ansamblul său sau la nivelul anumitor 
sectoare, alături de competențe
corespunzătoare pentru AEVMP în materie 
de coordonare și intervenție. Exercitarea 
acestor competențe ar trebui să depindă de 
îndeplinirea unor condiții specifice și să fie 
utilizate numai în cazuri excepționale.

Or. en

Justificare

Interzicerea anumitor instrumente financiare sau a anumitor tipuri de activități financiare 
sunt măsuri deosebit de restrictive, iar aceste competențe ar trebui utilizate numai în cazuri 
excepționale.

Amendamentul 159
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Detaliile referitoare la tranzacțiile cu 
instrumente financiare ar trebui comunicate 
autorităților competente pentru ca acestea 
să poată să detecteze și să investigheze 
eventualele cazuri de abuz de piață și să 
monitorizeze funcționarea corectă și 
organizată a piețelor și a activităților
societăților de investiții. Domeniul de 
aplicare al supravegherii cuprinde 
instrumentele admise la tranzacționare pe o 

(27) Detaliile referitoare la tranzacțiile cu 
instrumente financiare ar trebui comunicate 
autorităților competente pentru ca acestea 
să poată să detecteze și să investigheze 
eventualele cazuri de abuz de piață și să 
monitorizeze funcționarea corectă și 
organizată a piețelor și a activităților 
societăților de investiții. Domeniul de 
aplicare al supravegherii cuprinde 
instrumentele admise la tranzacționare pe o 
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piață reglementată, un MTF sau un OTF, 
precum și toate instrumentele a căror 
valoare depinde de sau influențează 
valoarea acestor instrumente. Pentru a evita 
sarcinile administrative inutile ale 
societăților de investiții, instrumentele 
financiare care nu sunt tranzacționate în 
mod organizat și care nu prezintă riscul de 
a face obiectul unor abuzuri de piață ar 
trebui scutite de obligațiile de raportare.

piață reglementată, un MTF, precum și 
toate instrumentele a căror valoare depinde 
de sau influențează valoarea acestor 
instrumente. Pentru a evita sarcinile 
administrative inutile ale societăților de 
investiții, instrumentele financiare care nu 
sunt tranzacționate în mod organizat și care 
nu prezintă riscul de a face obiectul unor 
abuzuri de piață ar trebui scutite de 
obligațiile de raportare.

Or. en

Justificare

Toate platformele de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de societățile de 
investiții ar trebui să urmeze aceleași norme, inclusiv cele privind transparența, executarea 
nediscreționară, accesul nediscriminatoriu și monitorizarea deplină a pieței. O piață în care 
platformele individuale nu urmează aceleași norme, îndeosebi executarea nediscreționară, va 
pune în pericol procesul de formare a prețurilor de tranzacționare și protecția investitorilor.

Amendamentul 160
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Comisia ar trebui să elaboreze un 
raport precizând dacă conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacții sunt 
suficiente pentru a permite autorităților 
competente să depisteze abuzul de piață, și 
dacă este oportun să se solicite societăților 
de investiții să raporteze orice informații 
suplimentare, cum ar fi o denumire 
pentru a identifica algoritmul sau un 
instigator al unui algoritm responsabil 
pentru decizia de investiții și executarea 
tranzacției. Autoritățile de reglementare 
sunt interesate să identifice persoana, 
fizică sau juridică, care a luat decizia de 
tranzacționare. Având în vedere faptul că 
clienții pot specifica algoritmii pe care 
doresc ca societatea de investiții să îi 
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utilizeze pentru a realiza obiectivele lor 
sau pot lăsa la latitudinea societății de 
investiții să determine algoritmul pe care 
urmează să îl utilizeze pentru a obține cea 
mai bună executare, identitatea persoanei 
care a utilizat algoritmul este utilă pentru 
autoritatea de reglementare.

Or. en

Amendamentul 161
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Acordurile de răscumpărare și 
împrumuturile cu valori mobiliare au 
jucat un rol în incertitudinea cu privire la 
proprietate și datorii, astfel cum s-a 
demonstrat în timpul crizei financiare. 
Instituțiile ar trebui să raporteze, cel puțin 
în termeni agregați, nivelul acordurilor de 
răscumpărare, al împrumuturilor de 
valori mobiliare și al tuturor formelor de 
acorduri constrângătoare sau de 
recuperare. Aceste informații ar trebui să 
fie raportate către un registru central de 
tranzacții sau un depozitar central de 
valori mobiliare, pentru a permite accesul, 
printre altele, al ABE, AEVMP, al 
autorităților competente, al CERS și al 
băncilor centrale relevante și al SEBC.
În cadrul procedurilor de lichidare, 
acordurile de recuperare neînregistrate 
nu ar trebui să aibă efect juridic.

Or. en

Amendamentul 162
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Furnizarea unor servicii în Uniune 
de către societățile din țări terțe se supune 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate și ar 
trebui să fie armonizate pentru a asigura 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe 
piața Uniunii pe baza unei evaluări a 
echivalenței efectuate de Comisie în 
legătură cu cadrul de reglementare și de 
supraveghere al țărilor terțe, care ar 
trebui să ofere un nivel comparabil de 
protecție investitorilor din UE care 
primesc servicii furnizate de societăți din 
țări terțe, și, de asemenea, cu condiția ca 
societățile de investiții din UE să fie 
supuse unui acces reciproc în țări terțe.

Or. en

Justificare

Mutat din directivă în regulament.

Amendamentul 163
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Furnizarea serviciilor se limitează 
numai la contrapartidele eligibile și ar 
trebui să impună înființarea unei 
sucursale în cadrul Uniunii. Sucursala 
trebuie înființată în statul membru în care 
societatea din țara terță desfășoară 
majoritatea activităților sale. Înființarea 
sucursalei este supusă înregistrării de 
către AEVMP. Odată înregistrată de către 
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AEVMP, sucursala ar trebui să facă 
obiectul supravegherii în statul membru 
în care este înființată. Societatea din țara 
terță ar trebui să aibă posibilitatea de a 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei, cu condiția unei 
proceduri de notificare.

Or. en

Justificare

Mutat din directivă în regulament.

Amendamentul 164
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 28c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la furnizarea de servicii în 
Uniune de către societăți din țări terțe nu 
ar trebui să afecteze posibilitatea ca 
clienții profesioniști sau de detaliu stabiliți 
în Uniune să beneficieze de servicii de 
investiții din partea unor societăți din țări 
terțe furnizate la inițiativa lor exclusivă. 
În acest caz, serviciile oferite de societăți 
din țări terțe nu ar trebui să fie 
considerate ca fiind furnizate pe teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Mutat din directivă în regulament.

Amendamentul 165
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Scopul raportării tranzacțiilor este 
de a monitoriza abuzul de piață. În 
segmentele de piață cu volum ridicat, 
acest lucru poate conduce la un exces de 
informații care nu poate fi prelucrat, până 
când sunt puse la dispoziție instrumente 
tehnologice mai bune. AEVMP ar trebui 
să elaboreze un raport cu privire la orice 
segmente de piață acoperite de alte 
rapoarte, precum registre de tranzacții, 
sau pentru care există un risc redus sau 
există deja alte garanții în vigoare.

Or. en

Amendamentul 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Regulamentul [EMIR] stabilește 
criteriile conform cărora anumite clase de 
instrumente derivate OTC trebuie supuse
obligației de compensare. De asemenea, el 
prevede măsuri de combatere a 
denaturărilor concurenței prin impunerea 
accesului nediscriminatoriu la contrapărți 
centrale (CPC) care oferă servicii de 
compensare pentru instrumente derivate 
OTC în cadrul locurilor de tranzacționare 
și a accesului nediscriminatoriu la fluxuri 
de date (feed-uri) privind tranzacțiile în 
locurile de tranzacționare pentru CPC 
care oferă servicii de compensare a 
instrumentelor derivate OTC. Deoarece 
instrumentele derivate OTC se definesc ca 
fiind contracte pe instrumente derivate a 
căror execuție nu are loc pe piețe 

eliminat
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reglementate, este nevoie să se introducă 
cerințe similare pentru piețele 
reglementate în temeiul prezentului 
regulament. Instrumentele derivate 
tranzacționate pe piețe reglementate ar 
trebui să facă, la rândul lor, obiectul 
obligației de compensare, în condițiile în 
care AEVMP a impus o astfel de obligație 
în cazul lor.

Or. en

Justificare

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendamentul 167
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Regulamentul [EMIR] stabilește 
criteriile conform cărora anumite clase de 
instrumente derivate OTC trebuie supuse 
obligației de compensare. De asemenea, el 
prevede măsuri de combatere a 
denaturărilor concurenței prin impunerea 
accesului nediscriminatoriu la contrapărți
centrale (CPC) care oferă servicii de 
compensare pentru instrumente derivate 
OTC în cadrul locurilor de tranzacționare 
și a accesului nediscriminatoriu la fluxuri 

(31) Regulamentul [EMIR] stabilește 
criteriile conform cărora anumite clase de 
instrumente derivate OTC trebuie supuse 
obligației de compensare. De asemenea, el 
prevede măsuri de combatere a 
denaturărilor concurenței prin impunerea 
accesului nediscriminatoriu la 
contrapartide centrale (CPC) care oferă 
servicii de compensare pentru instrumente 
derivate OTC în cadrul locurilor de 
tranzacționare și a accesului 
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de date (feed-uri) privind tranzacțiile în 
locurile de tranzacționare pentru CPC care 
oferă servicii de compensare a 
instrumentelor derivate OTC. Deoarece 
instrumentele derivate OTC se definesc ca 
fiind contracte pe instrumente derivate a 
căror execuție nu are loc pe piețe 
reglementate, este nevoie să se introducă 
cerințe similare pentru piețele reglementate 
în temeiul prezentului regulament. 
Instrumentele derivate tranzacționate pe 
piețe reglementate ar trebui să facă, la 
rândul lor, obiectul obligației de 
compensare, în condițiile în care AEVMP a 
impus o astfel de obligație în cazul lor.

nediscriminatoriu la fluxuri de date (feed-
uri) privind tranzacțiile în locurile de 
tranzacționare pentru CPC care oferă 
servicii de compensare a instrumentelor 
derivate OTC. Deoarece instrumentele 
derivate OTC se definesc ca fiind contracte 
pe instrumente derivate a căror execuție nu 
are loc pe piețe reglementate, este nevoie 
să se introducă cerințe similare pentru 
piețele reglementate în temeiul prezentului 
regulament. Instrumentele derivate 
tranzacționate pe piețe reglementate, MTF-
uri și OTF-uri ar trebui să facă, la rândul 
lor, obiectul obligației de compensare, în 
condițiile în care AEVMP a impus o astfel 
de obligație în cazul lor.

Or. en

Justificare

Toate locurile de tranzacționare utilizate pentru tranzacționarea instrumentelor derivate 
trebuie să asigure că sunt supuse unei obligații de compensare centrale, pentru a reduce 
riscurile sistemice asociate cu astfel de tranzacționări și instrumente.

Amendamentul 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapărți centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să 
elimine și alte bariere comerciale care pot 
fi folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării instrumentelor 
financiare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte 
să compenseze tranzacții executate în 

eliminat
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diferite locuri de tranzacționare, în 
măsura în care acestea din urmă respectă 
cerințele operaționale și tehnice stabilite 
de CPC. Accesul ar trebuie interzis numai 
dacă nu se respectă anumite criterii de 
acces specificate în actele delegate.

Or. en

Justificare

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendamentul 169
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapărți centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să 
elimine și alte bariere comerciale care pot 
fi folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării instrumentelor 
financiare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte 
să compenseze tranzacții executate în 
diferite locuri de tranzacționare, în 

eliminat
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măsura în care acestea din urmă respectă 
cerințele operaționale și tehnice stabilite 
de CPC. Accesul ar trebuie interzis numai 
dacă nu se respectă anumite criterii de 
acces specificate în actele delegate.

Or. de

Justificare

Nu există eforturi de reglementare comparabile în afara UE. Prin urmare, modificările 
introduse de articolul 28 din MiFIR plasează locurile de tranzacționare și CPC-urile UE într-
un dezavantaj concurențial în raport cu concurenții din afara UE.

Amendamentul 170
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapărți centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să elimine 
și alte bariere comerciale care pot fi 
folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării instrumentelor 
financiare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte să 
compenseze tranzacții executate în diferite 
locuri de tranzacționare, în măsura în care 
acestea din urmă respectă cerințele 
operaționale și tehnice stabilite de CPC. 
Accesul ar trebuie interzis numai dacă nu 
se respectă anumite criterii de acces 
specificate în actele delegate.

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapartide centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să elimine 
și alte bariere comerciale care pot fi 
folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării instrumentelor 
financiare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte să 
compenseze tranzacții executate în diferite 
locuri de tranzacționare, în măsura în care 
acestea din urmă respectă cerințele 
operaționale și tehnice stabilite de CPC. 
Accesul ar trebuie interzis numai dacă ar 
putea constitui o amenințare gravă la 
adresa stabilității financiare.

Or. en
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Amendamentul 171
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapărți centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să elimine 
și alte bariere comerciale care pot fi 
folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării instrumentelor 
financiare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte să 
compenseze tranzacții executate în diferite 
locuri de tranzacționare, în măsura în care 
acestea din urmă respectă cerințele 
operaționale și tehnice stabilite de CPC. 
Accesul ar trebuie interzis numai dacă nu 
se respectă anumite criterii de acces 
specificate în actele delegate.

(32) Pe lângă cerințele Directivei 
2004/39/CE, prin care se interzice statelor 
membre să restricționeze fără motiv 
accesul la infrastructura post-
tranzacționare, cum ar fi sistemele de 
contrapartide centrale și de decontare, este 
necesar ca prezentul regulament să elimine 
și alte bariere comerciale care pot fi 
folosite pentru a submina concurența în 
sectorul compensării valorilor mobiliare 
transferabile și a instrumentelor pieței 
monetare. Pentru a se evita practicile 
discriminatorii, CPC ar trebui să accepte să 
compenseze tranzacții executate în diferite 
locuri de tranzacționare, în măsura în care 
acestea din urmă respectă cerințele 
operaționale și tehnice stabilite de CPC. 
Accesul ar trebuie interzis numai dacă nu 
se respectă anumite criterii de acces 
specificate în actele delegate.

Or. en

Amendamentul 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui 
să aibă și obligația de a oferi acces și 
fluxuri de date (feeduri), în mod 
transparent și nediscriminatoriu, 
contrapărților centrale care doresc să 
compenseze tranzacții executate în 
locurile respective. CPC și alte locuri de 

eliminat



AM\901839RO.doc 75/184 PE489.472v01-00

RO

tranzacționare ar trebui să beneficieze în 
mod nediscriminatoriu și de licențe de 
funcționare și de informații cu privire la 
indici și la alte valori de referință utilizate 
pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii 
va crește concurența în domeniul 
compensării și tranzacționării 
instrumentelor financiare, va scădea 
costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe 
piața internă.

Or. en

Justificare

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Amendamentul 173
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui 
să aibă și obligația de a oferi acces și 
fluxuri de date (feeduri), în mod 
transparent și nediscriminatoriu, 

eliminat



PE489.472v01-00 76/184 AM\901839RO.doc

RO

contrapărților centrale care doresc să 
compenseze tranzacții executate în 
locurile respective. CPC și alte locuri de 
tranzacționare ar trebui să beneficieze în 
mod nediscriminatoriu și de licențe de 
funcționare și de informații cu privire la 
indici și la alte valori de referință utilizate 
pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii 
va crește concurența în domeniul 
compensării și tranzacționării 
instrumentelor financiare, va scădea 
costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe 
piața internă.

Or. de

Justificare

Nu există eforturi de reglementare comparabile în afara UE. Prin urmare, modificările 
introduse de articolul 28 din MiFIR plasează locurile de tranzacționare și CPC-urile UE într-
un dezavantaj concurențial în raport cu concurenții din afara UE.

Amendamentul 174
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapărților centrale 
care doresc să compenseze tranzacții 
executate în locurile respective. CPC și alte 

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapartidelor
centrale care doresc să compenseze 
tranzacții executate în locurile respective. 
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locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Dreptul de acces al unui CPC la un loc de 
tranzacționare ar trebui să fie supus unor 
criterii transparente, proporționale și 
neutre, inclusiv cerința clientului și 
criteriile de siguranță și aranjamentele de 
interoperabilitate necesare. Pentru a 
permite dezvoltarea deplină a unei piețe 
unice competitive în toate instrumentele 
financiare, inclusiv instrumentele derivate 
tranzacționate la bursă, este necesar ca 
indiciile de referință să fie supuse unor 
licențe obligatorii neexcluzive, 
tranzacționări și locuri adecvate și CPC. 
CPC și alte locuri de tranzacționare ar 
trebui să beneficieze în mod 
nediscriminatoriu și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de 
referință utilizate pentru a determina 
valoarea instrumentelor financiare. CPC 
și alte locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
informații cu privire la indici și la valori de 
referință utilizate pentru a determina 
valoarea instrumentelor financiare. Orice 
loc de tranzacționare sau CPC care 
furnizează astfel de informații și produse 
poate percepe taxe pentru serviciile 
furnizate participanților de pe piață pe 
baza recuperării costurilor și numai a 
profiturilor rezonabile. Recuperarea 
costurilor se referă la costuri atribuibile 
direct serviciilor prestate în cadrul 
produselor de servicii indexate. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Or. en
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Justificare

Actualul text nu permite limitarea creșterii costurilor atunci când se utilizează valori de 
referință. Valorile de referință sunt esențiale pentru referințe în tranzacționare și sprijinirea 
celei mai bune executări a tranzacționărilor. Prin stabilirea acestor limite ne asigurăm că 
costurile nu sunt crescute drastic, conducând la un beneficiu redus pentru investitorii finali.

Amendamentul 175
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapărților centrale 
care doresc să compenseze tranzacții 
executate în locurile respective. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapartidelor
centrale care doresc să compenseze 
tranzacții executate în locurile respective. 
Condițiile de acces al unui CPC la un loc 
de tranzacționare ar trebui să permită 
modalități prin care mai multe CPC să 
utilizeze informații privind tranzacțiile din 
partea aceluiași loc de executare. Acest 
lucru nu ar trebui însă să conducă la 
interoperabilitate pentru compensarea 
instrumentelor financiare derivate sau la 
fragmentarea lichidității. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
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apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Or. en

Amendamentul 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapărților centrale 
care doresc să compenseze tranzacții 
executate în locurile respective. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapartidelor
centrale care doresc să compenseze 
tranzacții executate în locurile respective. 
În Regulamentul (UE) nr. .../... [EMIR], 
interoperabilitatea este limitată la valori 
mobiliare contra numerar, însă AEVMP 
trebuie să raporteze până în 2014 dacă o 
prelungire a domeniului de aplicare la 
alte instrumente financiare ar fi 
oportună. EMIR nu împiedică părțile să 
convină în mod bilateral cu privire la 
interoperabilitate, fie pentru 
instrumentele de capitaluri proprii, 
instrumente derivate sau alte instrumente. 
CPC și alte locuri de tranzacționare ar 
trebui să beneficieze în mod 
nediscriminatoriu și de licențe de 
funcționare și de informații cu privire la 
indici și la alte valori de referință utilizate 
pentru a determina valoarea instrumentelor 
financiare. Eliminarea barierelor și a 
practicilor discriminatorii va crește 
concurența în domeniul compensării și 
tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
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necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Or. en

Amendamentul 177
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapărților centrale 
care doresc să compenseze tranzacții 
executate în locurile respective. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapartidelor
centrale care doresc să compenseze 
tranzacții executate în locurile respective, 
cu excepția cazului în care dreptul de 
acces ar conduce la riscuri operaționale 
sporite și la fragmentarea lichidității. 
Aprobarea noului acces este supusă 
membrilor pieței și membrilor CPC. CPC 
și alte locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Or. en
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Amendamentul 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
de investiții și operatori de piață* din țări 
terțe în Uniune face obiectul regimurilor și 
cerințelor naționale. Aceste regimuri sunt 
foarte diferențiate, iar firmele autorizate în 
baza acestora nu se bucură de libertatea de 
a furniza servicii și de dreptul de stabilire 
în alt stat membru decât în cel în care sunt 
deja stabilite. Este necesar să se introducă 
un cadru comun de reglementare la nivelul 
Uniunii. Regimul ar trebui să armonizeze 
cadrul fragmentat care există în prezent, să 
asigure certitudinea și tratamentul uniform 
al societăților de investiții și al 
operatorilor de piață din țări terțe care 
intră pe piața din Uniune, să garanteze că s-
a realizat evaluarea de către Comisie a 
echivalenței și a reciprocității în raport cu 
cadrul de reglementare și supraveghere al 
țărilor terțe și să ofere un nivel comparabil 
de protecție a investitorilor din UE care 
beneficiază de servicii din partea 
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață din țări terțe.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Această propunere are drept scop asigurarea faptului că MiFIR instituie un regim adecvat cu 
privire la societățile de investiții și operatorii de piață din țări terțe, mai degrabă decât un 
regim care acoperă doar serviciile prestate de societățile de investiții. Acest regim ar garanta 
faptul că toate serviciile oferite de societățile de investiții și operatorii de piață din țări terțe 
care intră pe piața din UE intră sub incidența domeniului de aplicare al MiFIR. Noile 
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propuneri trebuie să indice în mod clar normele care se aplică unor astfel de operatori de 
piață și normele UE care, dacă este cazul, nu se aplică.

Amendamentul 179
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de
servicii din partea societăților din țări 
terțe.

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Cu toate că 
statele membre ar trebui să poată păstra 
aceste regimuri și cerințe, este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii, pentru a 
permite societăților din țări terțe care 
înființează o sucursală în cadrul Uniunii, 
să presteze servicii și activități pe teritoriul 
Uniunii prin intermediul sucursalei, în 
cazul în care sucursala a fost autorizată 
de autoritățile competente în statele 
membre și, printre altele, s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țării terțe. De asemenea, 
este necesar ca un cadru comun să 
permită unei societăți dintr-o țară terță să 
furnizeze servicii sau activități pentru 
anumite contrapartide eligibile care sunt 
stabilite într-un stat membru, altfel decât 
prin intermediul unei sucursale în acest 
stat membru, fără a solicita o autorizație 
în statul membru respectiv sau 
înregistrare de către AEVMP. Societățile 
din țări terțe care doresc să fie în măsură 
să furnizeze servicii sau activități altor 
contrapartide eligibile și clienților 
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profesionali „per se” din Uniune ar trebui 
să fie în măsură să facă acest lucru, în 
cazul în care se înregistrează la AEVMP 
și (printre altele), s-a realizat evaluarea de 
către Comisie a echivalenței în raport cu 
cadrul de reglementare și supraveghere al 
țării terțe.

Or. en

Justificare

Numeroase servicii și activități de investiții sunt furnizate în contextul relațiilor permanente 
dintre firmă și client. Aceasta ar limita în mod nejustificat accesul investitorilor și al 
contrapartidelor UE la serviciile furnizate de societăți din țări terțe în cazul în care, de 
exemplu, societăților din țări terțe li s-a interzis efectiv să furnizeze informații și cercetare 
clienților lor actuali.

Amendamentul 180
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a clienților 
de detaliu din UE care beneficiază de 
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servicii din partea societăților din țări terțe. servicii din partea societăților din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 181
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.
În aplicarea cerințelor referitoare la 
societăți din țări terțe, Comisia și statele 
membre ar trebui să țină cont de rolul 
central pe care UE îl joacă pe piețele 
financiare din întreaga lume, de 
interdependența dintre piețele financiare 
ale UE și ale țărilor terțe, precum și de 
beneficiile pentru investitori, cetățeni, 
întreprinderi, autorități publice din UE și 
economia europeană, care rezultă din 
comerțul internațional. Având în vedere 
aceste lucruri, aplicarea cerințelor privind 
țările terțe nu ar trebui, cu excepția 
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cazurilor justificate de preocupări 
obiective și bazate pe dovezi de prudență, 
să împiedice investitorii și emitenții UE să 
investească în sau să obțină fonduri din 
țări terțe, și nici invers nu ar trebui să 
împiedice investitorii și emitenții din țări 
terțe să investească, să procure capital sau 
să obțină alte servicii financiare pe piețele 
europene.

Or. en

Amendamentul 182
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.
La momentul aplicării cerințelor 
referitoare la societăți din țări terțe, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
țină cont de rolul central pe care Uniunea 
îl joacă pe piețele financiare din întreaga 
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lume, de importanța deschiderii pentru 
atragerea de investiții, de necesitatea de a 
menține centrele financiare europene, de 
interdependența dintre piețele financiare 
ale UE și ale țărilor terțe, precum și de 
beneficiile pentru investitori și emitenți, 
cetățeni, întreprinderi, autorități publice 
din UE și economia europeană, care 
rezultă din comerțul internațional. Având 
în vedere domeniul de aplicare extins al 
serviciilor financiare care necesită o 
licență în conformitate cu MiFID, 
aplicarea cerințelor privind țările terțe nu 
ar trebui, cu excepția cazurilor justificate 
de preocupări obiective și bazate pe dovezi 
de prudență, să împiedice investitorii și 
emitenții UE să investească în sau să 
obțină fonduri din țări terțe, și nici nu ar 
trebui să împiedice investitorii și emitenții 
din țări terțe să investească, să procure 
capital sau să obțină alte servicii 
financiare pe piețele europene.

Or. en

Justificare

Pentru a promova prosperitatea, creșterea economică, ocuparea forței de muncă și 
stabilitatea financiară în UE, este necesar să se protejeze interacțiunea fluidă între 
investitorii și emitenții europeni cu piețele și furnizorii de servicii din țările terțe, și să se 
atragă în continuare investitori și emitenți din țări terțe pentru a investi în piețele UE și a 
acumula capitaluri prin intermediul acestora.

Amendamentul 183
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prestarea de servicii de către societăți
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 

(34) Prestarea de servicii de către societăți 
din țări terțe în Uniune face obiectul 
regimurilor și cerințelor naționale. Aceste 
regimuri sunt foarte diferențiate, iar firmele 
autorizate în baza acestora nu se bucură de 
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libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Este necesar să 
se introducă un cadru comun de 
reglementare la nivelul Uniunii. Regimul 
ar trebui să armonizeze cadrul fragmentat 
care există în prezent, să asigure 
certitudinea și tratamentul uniform al 
societăților din țări terțe care intră pe piața 
din Uniune, să garanteze că s-a realizat 
evaluarea de către Comisie a echivalenței 
în raport cu cadrul de reglementare și 
supraveghere al țărilor terțe și să ofere un 
nivel comparabil de protecție a 
investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.

libertatea de a furniza servicii și de dreptul 
de stabilire în alt stat membru decât în cel 
în care sunt deja stabilite. Mai mult, 
permițând societăților din țări terțe să 
presteze servicii pentru contrapartidele 
eligibile stabilite în UE fără a le solicita 
să înființeze o sucursală în cadrul UE va 
scuti aceste firme de supravegherea din 
partea statului membru în care 
funcționează, sau de la obligațiile care 
rezultă din normele propuse. Prin urmare, 
este necesar să se introducă un cadru 
comun de reglementare la nivelul Uniunii. 
Regimul ar trebui să armonizeze cadrul 
fragmentat care există în prezent, să 
asigure certitudinea și tratamentul uniform 
al societăților din țări terțe care intră pe 
piața din Uniune, să garanteze că s-a 
realizat evaluarea de către Comisie a 
echivalenței în raport cu cadrul de 
reglementare și supraveghere al țărilor terțe 
și să ofere un nivel comparabil de protecție 
a investitorilor din UE care beneficiază de 
servicii din partea societăților din țări terțe.

Or. pl

Amendamentul 184
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Atunci când stabilește echivalența 
efectivă în raport cu regimurile țărilor 
terțe, Comisia ar trebui să fie limitată la 
acele dispoziții care au fost convenite la 
forurile internaționale precum G20. Deși 
normele privind obligația de 
tranzacționare a instrumentelor 
financiare derivate ar trebui să 
urmărească să fie cât mai coordonate 
posibil, în conformitate cu EMIR, există 
multe părți ale prezentei directive, care 
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sunt în afara angajamentelor G20, și nici 
nu vizează stabilitatea sistemului 
financiar și, prin urmare, nu pot fi 
adecvate pentru a fi adoptate în mod 
direct de țările terțe.

Or. en

Amendamentul 185
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) La momentul efectuării evaluărilor 
de echivalență ale țărilor terțe, Comisia ar 
trebui să se asigure că urmează o 
abordare care acordă prioritate celor mai 
mari parteneri comerciali ai UE, lăsând 
țările care au un număr redus de societăți 
care intră pe piața UE după evaluarea 
piețelor mai importante.

Or. en

Justificare

Cu resurse limitate, este important să se acorde prioritate principalelor jurisdicții, pentru a 
nu perturba tranzacționările, ci a avea un impact maxim imediat după adoptarea legislației.

Amendamentul 186
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei sucursale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu sau profesioniști ar trebui să 
necesite întotdeauna înființarea unei 
sucursale în Uniune. Înființarea sucursalei 
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cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapărțile eligibile, 
cu condiția înregistrării pe lângă AVMP și 
a supravegherii în țara terță respectivă. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

face obiectul cerințelor referitoare la 
autorizare și supraveghere aplicabile în 
Uniune. Ar trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapartidele
eligibile, cu condiția înregistrării pe lângă 
AVMP și a supravegherii în țara terță 
respectivă. Ar trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Amendamentul 187
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei sucursale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. 

(35) Societățile din țări terțe care 
înființează o sucursală pe teritoriul 
Uniunii în conformitate cu cadrul comun 
al Uniunii pentru sucursale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a presta servicii și 
activități în cadrul Uniunii pentru clienții 
de detaliu prin intermediul sucursalei, 
însă acest lucru nu ar trebui să împiedice 
un client de detaliu să primească servicii 
din partea unei societăți dintr-o țară terță, 
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Prestarea de servicii în absența 
sucursalelor ar trebui limitată la 
contrapărțile eligibile, cu condiția 
înregistrării pe lângă AVMP și a 
supravegherii în țara terță respectivă. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din 
țara terță.

la inițiativa exclusivă a clientului sau în 
alt mod, în afara Uniunii (sau în 
conformitate cu un regim național). 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. Odată 
autorizată, sucursala ar trebui să facă 
obiectul supravegherii în statul membru în 
care este înființată; societatea din țara 
terță ar trebui să aibă posibilitatea de a 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și
supravegheate, sub rezerva unei proceduri 
de notificare.

Or. en

Justificare

Numeroase servicii și activități de investiții sunt furnizate în contextul relațiilor permanente 
dintre societate și client. Acest lucru ar limita în mod nejustificat accesul investitorilor și al 
contrapartidelor UE la serviciile furnizate de societăți din țări terțe în cazul în care, de 
exemplu, societăților din țări terțe li s-a interzis efectiv să furnizeze informații și cercetare 
clienților lor curenți.

Amendamentul 188
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei sucursale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei sucursale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
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autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapărțile eligibile, 
cu condiția înregistrării pe lângă AVMP și 
a supravegherii în țara terță respectivă. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapartidele
eligibile și clienții profesioniști, cu 
condiția înregistrării pe lângă AVMP și a 
supravegherii în țara terță respectivă. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

Or. en

Amendamentul 189
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei sucursale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapărțile eligibile, 
cu condiția înregistrării pe lângă AVMP și 
a supravegherii în țara terță respectivă. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

(35) Furnizarea de servicii pentru clienții 
de detaliu ar trebui să necesite întotdeauna 
înființarea unei filiale în Uniune. 
Înființarea sucursalei face obiectul 
cerințelor referitoare la autorizare și 
supraveghere aplicabile în Uniune. Ar 
trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
autoritatea competentă în cauză și 
autoritatea competentă din țara terță. 
Prestarea de servicii în absența sucursalelor 
ar trebui limitată la contrapartidele
eligibile, cu condiția înregistrării pe lângă 
AVMP și a supravegherii în țara terță 
respectivă. Ar trebui să existe mecanisme 
corespunzătoare de cooperare între 
AEVMP și autoritățile competente din țara 
terță.

Or. en
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Amendamentul 190
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dispozițiile prezentului regulament 
care reglementează prestarea de servicii de 
către societăți din țări terțe în Uniune nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea persoanelor 
stabilite în Uniune de a beneficia de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe la inițiativa lor exclusivă. 
Dacă o societate dintr-o țară terță 
furnizează servicii la inițiativa exclusivă a 
unei persoane stabilite în Uniune, nu se va 
considera că aceste servicii sunt furnizate 
pe teritoriul Uniunii. În cazul în care o 
societate dintr-o țară terță contactează 
clienți sau clienți potențiali din Uniune sau 
își promovează sau face reclamă serviciilor 
sau activităților sale de investiții sau 
auxiliare în Uniune, acestea nu vor fi 
considerate servicii furnizate la inițiativa 
exclusivă a clientului.

(36) Dispozițiile prezentului regulament 
care reglementează prestarea de servicii de 
către societăți din țări terțe în Uniune nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea persoanelor 
stabilite în Uniune de a beneficia de 
servicii de investiții sau activități furnizate 
de societăți din țări terțe la inițiativa lor 
exclusivă, a societăților de investiții 
autorizate în temeiul prezentei directive 
sau a instituții de credit autorizate în 
temeiul Directivei 2006/48/CE de a 
furniza servicii sau activități de investiții, 
de a beneficia de servicii sau activități de 
investiții prestate de o societate dintr-o 
țară terță, sau a clienților unei astfel de 
societăți de investiții sau instituții de 
credit de a beneficia de serviciile sau 
activitățile de investiții ale unei societăți 
dintr-o țară terță, prin intermediul 
societății de investiții sau al instituției de 
credit, sau a persoanelor stabilite în 
Uniune de a beneficia de servicii sau 
activități de investiții prestate de o 
societate dintr-o țară terță, în cazul în 
care aceste servicii sau activități sunt 
prestate în afara Uniunii. Dacă o societate 
dintr-o țară terță furnizează servicii sau 
activități la inițiativa exclusivă a unei 
persoane stabilite în Uniune, nu se va 
considera că aceste servicii sau activități
sunt furnizate pe teritoriul Uniunii. În cazul
în care o societate dintr-o țară terță 
contactează clienți sau clienți potențiali din 
Uniune sau își promovează sau face 
reclamă serviciilor sau activităților sale de 
investiții sau auxiliare în Uniune (altfel 
decât în contextul unei relații continue 
între societatea din țara terță și persoana 
respectivă, cu privire la furnizarea acelor 
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servicii sau activități), acestea nu vor fi 
considerate servicii sau activități furnizate 
la inițiativa exclusivă a clientului. Atunci 
când o societate dintr-o țară terță oferă 
servicii sau activități prin intermediul 
unei societăți de investiții autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă sau al 
unei instituții de credit autorizate în 
temeiul Directivei 2006/48/CE, care 
prestează servicii sau activități de 
investiții, serviciile sau activitățile 
societății din țara terță nu ar trebui să fie 
considerate ca fiind furnizate pe teritoriul 
Uniunii. Societatea de investiții care 
acționează ca intermediar va rămâne 
responsabilă pentru a asigura clientului 
garanțiile prevăzute de prezenta directivă 
care sunt aplicabile serviciilor pe care le-a 
furnizat clientului. Atunci când o 
persoană stabilită în Uniune se 
deplasează în afara Uniunii pentru a 
beneficia de servicii sau activități 
furnizate de către o societate dintr-o țară 
terță, sau performanța caracteristică a 
societății din țara terță are loc în afara 
Uniunii, serviciile sau activitățile nu ar 
trebui să fie considerate ca fiind furnizate 
pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Numeroase servicii și activități de investiții sunt furnizate în contextul relațiilor permanente 
dintre societate și client. Acest lucru ar limita în mod nejustificat accesul investitorilor și al 
contrapartidelor UE la serviciile furnizate de societăți din țări terțe în cazul în care, de 
exemplu, societăților din țări terțe li s-a interzis efectiv să furnizeze informații și cercetare 
clienților lor curenți.

Amendamentul 191
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dispozițiile prezentului regulament 
care reglementează prestarea de servicii de 
către societăți din țări terțe în Uniune nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea persoanelor 
stabilite în Uniune de a beneficia de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe la inițiativa lor exclusivă. 
Dacă o societate dintr-o țară terță 
furnizează servicii la inițiativa exclusivă a 
unei persoane stabilite în Uniune, nu se va 
considera că aceste servicii sunt furnizate 
pe teritoriul Uniunii. În cazul în care o 
societate dintr-o țară terță contactează 
clienți sau clienți potențiali din Uniune sau 
își promovează sau face reclamă serviciilor 
sau activităților sale de investiții sau 
auxiliare în Uniune, acestea nu vor fi 
considerate servicii furnizate la inițiativa 
exclusivă a clientului.

(36) Dispozițiile prezentului regulament 
care reglementează prestarea de servicii de 
către societăți din țări terțe în Uniune nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea clienților de 
detaliu stabiliți în Uniune de a beneficia de 
servicii de investiții furnizate de societăți 
din țări terțe la inițiativa lor exclusivă. 
Dacă o societate dintr-o țară terță 
furnizează servicii la inițiativa exclusivă a 
unui client de detaliu stabilit în Uniune, 
nu se va considera că aceste servicii sunt 
furnizate pe teritoriul Uniunii. În cazul în 
care o societate dintr-o țară terță 
contactează clienți sau clienți potențiali din 
Uniune sau își promovează sau face 
reclamă serviciilor sau activităților sale de 
investiții sau auxiliare în Uniune, acestea 
nu vor fi considerate servicii furnizate la 
inițiativa exclusivă a clientului.

Or. en

Amendamentul 192
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dispozițiile prezentului regulament 
care reglementează prestarea de servicii 
de către societăți din țări terțe în Uniune
nu ar trebui să afecteze posibilitatea 
persoanelor stabilite în Uniune de a 
beneficia de servicii de investiții furnizate 
de societăți din țări terțe la inițiativa lor 
exclusivă. Dacă o societate dintr-o țară 
terță furnizează servicii la inițiativa 
exclusivă a unei persoane stabilite în 
Uniune, nu se va considera că aceste 
servicii sunt furnizate pe teritoriul
Uniunii. În cazul în care o societate dintr-

(36) O societate dintr-o țară terțe nu ar 
trebui să solicite autorizarea sau 
înregistrarea UE atunci când prestează 
servicii la inițiativa clientului UE în cazul 
în care furnizează servicii doar societăților 
autorizate în temeiul MiFID, sau dacă 
serviciul este furnizat în exclusivitate în 
afara Uniunii.
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o țară terță contactează clienți sau clienți 
potențiali din Uniune sau își promovează 
sau face reclamă serviciilor sau 
activităților sale de investiții sau auxiliare 
în Uniune, acestea nu vor fi considerate 
servicii furnizate la inițiativa exclusivă a 
clientului.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că societățile UE pot avea acces la piețele țărilor terțe, această dispoziție 
este necesară, întrucât anumite țări nu vor ajunge niciodată la nivelul UE de echivalență și, 
totuși, solicită utilizarea entităților locale pentru a furniza anumite activități.

Amendamentul 193
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pe piețele secundare spot unde se 
tranzacționează certificate de emisii (EUA) 
s-au constatat diverse practici frauduloase, 
care ar putea submina încrederea în 
schemele de tranzacționare a certificatelor 
de emisii prevăzute de Directiva 
2003/87/CE; în prezent, se iau măsuri de 
consolidare a sistemului de registre EUA și 
a condițiilor de deschidere a unui cont 
pentru tranzacționarea certificatelor de 
emisii. Pentru a asigura integritatea și 
funcționarea eficientă a acestor piețe, 
inclusiv supravegherea riguroasă a 
activității de tranzacționare, este necesar ca 
măsurile prevăzute de Directiva 
2003/87/CE să fie completate prin 
includerea integrală a certificatelor de 
emisii în domeniul de aplicare al prezentei 
directive și al Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind utilizările 

(37) Pe piețele secundare spot unde se 
tranzacționează certificate de emisii (EUA) 
s-au constatat diverse practici frauduloase, 
care ar putea submina încrederea în 
schemele de tranzacționare a certificatelor 
de emisii prevăzute de Directiva 
2003/87/CE; în prezent, se iau măsuri de 
consolidare a sistemului de registre EUA și 
a condițiilor de deschidere a unui cont 
pentru tranzacționarea certificatelor de 
emisii. Pentru a asigura integritatea și 
funcționarea eficientă a acestor piețe, 
inclusiv supravegherea riguroasă a 
activității de tranzacționare, este necesar ca 
măsurile prevăzute de Directiva 
2003/87/CE să fie completate prin 
includerea integrală a certificatelor de 
emisii în domeniul de aplicare al prezentei 
directive și al Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind utilizările 
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abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (abuzul de piață), prin 
clasificarea lor ca instrumente financiare.

abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (abuzul de piață).

Or. en

Amendamentul 194
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Comisia trebuie să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat. 
Mai exact, actele delegate trebuie adoptate 
cu privire la: detalii specifice legate de 
definiții, caracteristicile exacte ale 
cerințelor legate de transparența 
tranzacționării, condițiile detaliate ale 
derogărilor de la cerințele privind 
transparența pre-tranzacționare, procedurile 
privind publicarea decalată a datelor 
post-tranzacționare, criteriile de aplicare a 
obligațiilor privind transparența 
pre-tranzacționare ale internalizatorilor 
sistematici, dispozițiile specifice în materie 
de costuri referitoare la disponibilitatea 
datelor de piață, criteriile de acordare sau 
de refuz al accesului între locuri de 
tranzacționare și CPC, precum și modul de 
determinare a condițiilor în care riscurile 
legate de protecția investitorilor, buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar al Uniunii în ansamblu sau în 
parte justifică intervenția AEVMP.

(38) Comisia trebuie să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat. 
Mai exact, actele delegate trebuie adoptate 
cu privire la: detalii specifice legate de 
definiții, caracteristicile exacte ale 
cerințelor legate de transparența 
tranzacționării, condițiile detaliate ale 
derogărilor de la cerințele privind 
transparența pre-tranzacționare, procedurile 
privind publicarea decalată a datelor 
post-tranzacționare, criteriile de aplicare a 
obligațiilor privind transparența 
pre-tranzacționare ale internalizatorilor 
sistematici, dispozițiile specifice în materie 
de costuri referitoare la disponibilitatea 
datelor de piață, criteriile de acordare sau 
de refuz al accesului între locuri de 
tranzacționare și CPC, precum și modul de 
determinare a condițiilor în care riscurile 
legate de protecția investitorilor, buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar al Uniunii în ansamblu sau în 
parte justifică intervenția AEVMP. Actele 
delegate de natură tehnică ar trebui să 
facă obiectul unor consultări prealabile 
cu AEVMP.

Or. pl
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Amendamentul 195
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) În rapoartele Comisiei privind 
pachetul de reglementare de pe piețele 
financiare (inclusiv, în plus față de 
prezentul regulament, Directiva privind 
piețele instrumentelor financiare și de 
abrogare a Directivei 2004/39/CE și 
Regulamentul privind utilizările abuzive 
ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței), la doi ani de la data 
de începere a aplicării, este important să 
se revizuiască pachetul în ansamblul său, 
iar Comisia poate face propuneri 
adecvate, inclusiv propuneri în cadrul 
cărora toate ofertele de a cumpăra sau a 
vinde și tranzacțiile comerciale ar trebui 
să fie notificate în timp real nu
autorităților competente, ci, în schimb, 
unui sistem desemnat de către AEVMP, 
cu ajutorul căruia autoritățile competente 
pot obține toate informațiile de care au 
nevoie, și care ar putea acționa ca o 
unitate de înregistrare consolidată și ca 
un sistem centralizat de cooperare prin 
intermediul căruia pot fi observate 
abuzurile care intervin pe diferite piețe și 
în diverse țări.

Or. fi

Amendamentul 196
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

(2) Prezentul regulament se aplică 
societăților de investiții, instituțiilor de 
credit autorizate în temeiul Directivei 
[noua MiFID] atunci când furnizează unul 
sau mai multe servicii de investiții și/sau 
desfășoară activități de investiții, precum și 
piețelor reglementate.

(2) Prezentul regulament se aplică 
societăților de investiții autorizate în 
temeiul Directivei [noua MiFID] și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE atunci când 
furnizează unul sau mai multe servicii de 
investiții și/sau desfășoară activități de 
investiții, precum și piețelor reglementate.

Or. en

Justificare

Instituțiile de credit nu sunt autorizate în temeiul MiFID2. A se vedea articolul 1 alineatul (2) 
din MiFID2.

Amendamentul 197
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul V al prezentului regulament se 
aplică la rândul său tuturor contrapărților
financiare așa cum apar definite la articolul 
[2(6)] și tuturor contrapărților nefinanciare 
reglementate de dispozițiile de la articolul 
[5(1b)] din Regulamentul [ ] (EMIR).

(3) Titlul V al prezentului regulament se 
aplică la rândul său tuturor 
contrapartidelor financiare așa cum apar 
definite la articolul [2(6)] și tuturor 
contrapartidelor nefinanciare reglementate 
de dispozițiile de la articolul [10(1b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 198
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Titlul VIII al prezentului regulament 
se aplică societăților din țări terțe care 
prestează servicii sau activități de investiții 
în cadrul unui stat membru altfel decât 
prin intermediul unei sucursale din statul 
membru respectiv.

Or. en

Justificare

Dispozițiile titlului VIII se aplică numai societăților din țări terțe. Acestea nu sunt societăți de 
investiții sau instituții de credit autorizate în temeiul MiFID2.

Amendamentul 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Titlul VII al prezentului regulament 
se aplică, de asemenea, tuturor 
contrapartidelor financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 din Directiva 
[noua MiFID].

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio exceptare „universal valabilă” pentru instituțiile financiare în 
temeiul MiFID/MiFIR, și ar trebui să existe cerințe minime care se aplică tuturor. Aplicarea 
titlului VII ar permite, cel puțin, AEVMP să intervină în anumite condiții.

Amendamentul 200
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Divulgarea post-tranzacționare a 
tranzacțiilor menționate la articolul 19, 
precum și la articolul 20 și obligația de a 
raporta tranzacțiile prevăzută la 
articolul 23 nu se aplică tranzacțiilor la 
care o bancă centrală SEBC este 
contrapartidă.

Or. en

Justificare

Deși divulgarea tranzacțiilor efectuate de băncile centrale, ca parte a obiectivelor lor 
statutare și a sarcinilor nu ar atinge o transparență sporită pentru piață, eficiența acestor 
operațiuni, și anume în domeniul politicii monetare sau al operațiunilor de schimb valutar și, 
astfel, îndeplinirea de către băncile centrale a acestor sarcini, care se bazează pe 
promptitudine și confidențialitate, ar putea fi grav compromise de divulgarea de informații cu 
privire la astfel de tranzacții, indiferent dacă pe o bază în timp real sau defazat.

Amendamentul 201
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot, în totalitate sau 
parțial, să scutească de la aplicarea 
articolelor 7, 9, 17 și 20 instrumentele 
financiare exprimate într-o monedă 
națională care nu este o monedă de 
tranzacționare majoră. Statele membre 
notifică AEVMP cu privire la destinația 
avută în vedere a acestei scutiri.

Or. en

Justificare

Cerințele în materie de transparență și IS pot avea efecte deosebit de negative pentru 
lichiditate asupra piețelor mici ale instrumentelor care nu sunt de capitaluri proprii, în care 
instrumentele sunt exprimate într-o monedă care nu este o monedă de tranzacționare majoră, 
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conducând la costuri ridicate pentru guverne și alți emitenți. În mod similar articolului 113 
din Directiva 2009/11/CE, este necesar ca statele membre să poată acorda derogări de la 
articolele 7, 9, 17 și 20 pentru a asigura buna funcționare a piețelor noi/existente în regiunile 
monetare de mici dimensiuni.

Amendamentul 202
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Dispozițiile titlului VIII se aplică 
numai societăților din țări terțe. Acestea 
nu sunt societăți de investiții sau instituții 
de credit autorizate în temeiul Directivei 
[noua MiFID].

Or. en

Justificare

Dispozițiile prevăzute la titlul VIII nu ar trebui să se aplice în cazul în care societatea din 
țara terță beneficiază de pe urma pașaportului.

Amendamentul 203
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Obligația de a tranzacționa pe piețele 

recunoscute în temeiul MiFID
(1) Clienții de retail și clienții profesioniști 
încheie tranzacții de dimensiune normală 
a pieței în instrumente financiare pe:
(a) piețele reglementate;
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(b) MTF-uri;
În cazul în care instrumentul financiar 
nu este disponibil pe piețele reglementate 
sau MTF, clienții profesioniști și clienții 
de retail pot încheia tranzacții în afara 
unei piețe reglementate sau a unui MTF. 
Această cerință nu se aplică 
contrapartidelor eligibile.
(2) Fără a aduce atingere obligațiilor 
menționate la articolul 24, contrapartidele 
eligibile încheie tranzacții în instrumente 
financiare pe:
(c) piețele reglementate;
(d) MTF-uri;
(e) OTF-uri;
(f) internalizatorii sistematici;
(g) OTC-uri.
Contrapartidele eligibile pot încheia 
tranzacții OTC numai în cazul în care 
acestea, prin natura lor, se petrec ad-hoc 
și în mod neregulat, se efectuează cu 
contrapartide en gros și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează 
ea însăși prin tranzacții ce depășesc 
mărimea normală a pieței și se efectuează 
în afara sistemelor utilizate în mod 
obișnuit de societatea respectivă pentru a-
și desfășura activitatea de internalizator 
sistematic.

Or. en

Amendamentul 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „sistem multilateral” înseamnă un 
sistem care reunește sau facilitează 
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reunirea intereselor de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare, în 
care operatorul nu accesează capital de 
risc, indiferent de numărul efectiv de 
ordine executate în tranzacțiile adiacente;

Or. en

Justificare

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Amendamentul 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „sistem bilateral” înseamnă un sistem 
care reunește sau facilitează întâlnirea 
diverselor interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare, în 
care operatorul accesează capital de risc;

Or. en

Justificare

Este deosebit de importantă clarificarea distincției între tranzacționarea multilaterală și 
tranzacționarea bilaterală. Fără o delimitare precisă, platformele care sunt de fapt 
multilaterale pot pretinde că sunt bilaterale (care sunt supuse unor cerințe mai puțin 
constrângătoare). Prin urmare, în plus față de definirea tranzacționării multilaterale, MiFIR 
ar trebui să definească, de asemenea, „tranzacționarea bilaterală”. Acest lucru ar trebui 
realizat într-un mod care clarifică faptul că principala caracteristică a tranzacționării 
bilaterale este faptul că brokerii accesează capital de risc.
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Amendamentul 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează
tranzacționări bilaterale;

Or. en

Justificare

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Amendamentul 207
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacționări bilaterale;
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Or. en

Amendamentul 208
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, periodic și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF;

Or. en

Amendamentul 209
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacționări bilaterale;

Or. en

Amendamentul 210
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF, 
și a cărui activitate îndeplinește 
următoarele criterii;

(a) activitatea are un rol comercial 
material pentru societate și este 
desfășurată în conformitate cu norme și 
proceduri nediscreționare; criteriile 
calitative și cantitative pentru evaluarea 
semnificației rolului comercial trebuie 
definite de AEVMP;
(b) activitatea este desfășurată de personal 
sau prin intermediul unui sistem tehnic 
automatizat, dedicat acestei sarcini, 
indiferent dacă personalul sau sistemul 
respectiv sunt utilizate exclusiv pentru 
acest scop;
(c) activitatea este disponibilă pentru 
clienți în mod periodic sau continuu.

Or. en

Amendamentul 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului și 
în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, a unor interese multiple 
de vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului, a 
unor interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte privind 
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care conduce la încheierea de contracte 
privind instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

Or. en

Justificare

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendamentul 212
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului și 
în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, a unor interese multiple 
de vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte 
privind instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului, a 
unor interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte privind 
instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
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conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

Directiva [noua MiFID];

Or. en

Justificare

Acest amendament elimină cerința de „nediscreționar” din definiția „piețelor reglementate”, 
cu scopul de a elimina lacunele utilizate de sistemele de încrucișare a ordinelor pentru a evita 
aceste norme. Obligația de executare nediscreționară ar trebui să fie exclusă fie din definiția 
piețelor reglementate, fie din cea a MTF-urilor, pentru a delimita în mod clar activitatea de 
regimul aplicabil activității respective.

Amendamentul 213
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului și 
în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, a unor interese multiple 
de vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte 
privind instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului, a 
unor interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte privind 
instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare echitabile și ordonate trebuie să execute ordinele participanților 
în mod nediscreționar. Cu toate acestea, aceasta ar trebui să fie o condiție, mai degrabă 
decât una dintre caracteristicile pieței reglementate.
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Amendamentul 214
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului și 
în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, a unor interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte 
privind instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

5. „piață reglementată” înseamnă un sistem 
multilateral, care reunește cel puțin patru 
participanți diferiți și independenți și în 
care niciun participant nu gestionează 
mai mult de 30 % din ordine sau 
tranzacții, exploatat și/sau administrat de 
un operator de piață, care reunește sau 
facilitează reunirea, în cadrul sistemului și 
în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, a unor interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte 
privind instrumente financiare admise la 
tranzacționare pe baza normelor și 
sistemelor sale și care este autorizat și 
funcționează în mod regulat și în 
conformitate cu dispozițiile titlului III din 
Directiva [noua MiFID];

Or. en

Amendamentul 215
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „sistemul multilateral” ar trebui 
considerat drept un sistem care reunește 
interesele de vânzare și cumpărare de 
instrumente financiare, în care operatorul 
rămâne neutru, indiferent de numărul de 
ordine executate în tranzacțiile adiacente;
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Or. en

Justificare

Este introdusă o definiție pentru a clarifica distincția dintre tranzacționarea multilaterală și 
tranzacționarea bilaterală.

Amendamentul 216
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „sistemul bilateral” ar trebui să fie 
considerat un sistem care facilitează 
interesele de vânzare și cumpărare de 
instrumente financiare, în care operatorul 
societăților de investiții accesează propriul 
capital de risc;

Or. en

Justificare

Este introdusă o definiție pentru a clarifica distincția dintre tranzacționarea multilaterală și 
tranzacționarea bilaterală.

Amendamentul 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său și în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său, interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
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financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

Or. en

Justificare

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendamentul 218
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său și în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său, interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

Or. en
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Justificare

Acest amendament elimină cerința de „nediscreționar” din definiția „piețelor reglementate”, 
cu scopul de a elimina lacunele utilizate de sistemele de încrucișare a ordinelor pentru a evita 
aceste norme. Obligația de executare nediscreționară ar trebui să fie exclusă fie din definiția 
piețelor reglementate, fie din cea a MTF-urilor, pentru a delimita în mod clar activitatea de 
regimul aplicabil activității respective.

Amendamentul 219
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său și în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său, interese multiple de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare echitabile și ordonate trebuie să execute ordinele participanților 
în mod nediscreționar. Cu toate acestea, aceasta ar trebui să fie o condiție, mai degrabă 
decât una dintre caracteristicile MTF-urilor.

Amendamentul 220
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său și în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

6. „sistem multilateral de tranzacționare 
(multilateral trading facility - MTF)” 
înseamnă un sistem multilateral, care 
reunește cel puțin patru participanți 
diferiți și independenți și în care niciun 
participant nu gestionează mai mult de 
30 % din ordine sau tranzacții, exploatat 
de o societate de investiții sau de un 
operator de piață, care reunește, în cadrul 
său și în conformitate cu normele sale 
nediscreționare, interese multiple de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

Or. en

Amendamentul 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „tranzacționare extrabursieră (OTC)” 
înseamnă orice tranzacționare bilaterală 
care este, în mod cumulativ, executată de 
un broker în afara unei platforme, pe cont 
propriu, în mod ocazional, ad hoc sau 
neregulat, cu contrapartide eligibile și 
întotdeauna la dimensiuni superioare 
dimensiunii normale a pieței;

Or. en

Justificare

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
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(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Amendamentul 222
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „tranzacționare extrabursieră (OTC)” 
înseamnă orice tranzacționare bilaterală 
executată în mod ocazional, ad hoc sau 
neregulat, cu contrapartide eligibile, de 
către un broker pe cont propriu, și 
întotdeauna la dimensiuni superioare 
dimensiunii normale a pieței. Orice 
tranzacționare care reunește 
tranzacționări multilaterale și bilaterale 
nu ar trebui să fie considerată OTC, ci, 
dimpotrivă, ar trebui să fie împărțită în 
componentele separate multilaterale și 
bilaterale.

Or. en

Justificare

Textul MiFID II ar trebui să includă o definiție clară a OTC în textul principal al legislației 
(articolul 2 din MiFIR), nu într-un considerent, pentru a asigura respectarea deplină. 
Tranzacțiile extrabursiere trebuie definite precis, întrucât reprezintă excepția de la normele 
care garantează siguranța și integritatea piețelor financiare. Spre deosebire de 
tranzacționarea multilaterală (și anume, încrucișarea ordinelor), tranzacționarea 
extrabursieră este o tranzacționare bilaterală. Este o excepție de la internalizarea 
sistematică.

Amendamentul 223
Sirpa Pietikäinen



AM\901839RO.doc 115/184 PE489.472v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „tranzacționare extrabursieră” 
înseamnă executarea bilaterală a 
ordinelor clienților, altul decât un 
internalizator sistematic, în care o 
societate tranzacționează pe cont propriu, 
într-un mod ad hoc sau neregulat, cu 
contrapartide en gros, la dimensiuni 
superioare dimensiunii normale a pieței;

Or. en

Justificare

În scopul protejării investitorilor, este necesar să se asigure că regulamentul definește în mod 
clar tranzacționarea extrabursieră. Acest lucru va asigura faptul că tranzacțiile extrabursiere 
includ acele tranzacții care nu pot fi executate în alte locuri, îndeosebi ca urmare a 
impactului pieței.

Amendamentul 224
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare 
și cumpărare de instrumente financiare 
ale unor terțe părți, într-un mod care 
conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile Titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

eliminat

Or. en
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Justificare

Se propune eliminarea sistemelor organizate de tranzacționare (organised trading facility –
OTF), care ar pune în pericol formarea prețurilor, eficiența și corectitudinea. Într-adevăr, 
OTF-urile ar fi în măsură să ofere executarea discreționară, care ar pune în pericol 
transparența piețelor și calitatea reglementării. Adăugarea unei noi categorii de locuri de 
tranzacționare ar fragmenta și mai mult piețele europene deja fragmentate. Propunerea ar 
pune în pericol, de asemenea, formarea prețurilor, precum și concurența loială în rândul 
platformelor de tranzacționare.

Amendamentul 225
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare 
și cumpărare de instrumente financiare 
ale unor terțe părți, într-un mod care 
conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile Titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

eliminat

Or. en

Justificare

Principalul factor care distinge noua categorie OTF de MTF-urile existente este puterea 
discreționară în executarea ordinelor clientului, ceea ce prezintă riscul de a conduce la 
abuzuri îndeosebi în detrimentul investitorilor neinformați. În plus, categoria OTF ar 
fragmenta în continuare piețele, fapt care nu este oportun.

Amendamentul 226
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7



AM\901839RO.doc 117/184 PE489.472v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile Titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

7. „sistem organizat de tranzacționare
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF ori 
CPC, exploatat de o societate de investiții 
sau de un operator de piață, în cadrul căruia 
pot interacționa multiple interese de 
vânzare și cumpărare de instrumente 
financiare ale unor terțe părți, într-un mod 
care conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile Titlului II din 
Directiva [noua MiFID];

Or. en

Justificare

Adăugat pentru clarificare, pentru a nu include CPC în mod accidental.

Amendamentul 227
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile Titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare mai 
puțin lichide ale unor contrapartide en 
gros, care nu sunt afișate pe un MTF sau 
o piață reglementată, într-un mod care 
conduce la încheierea de contracte în 
conformitate cu dispozițiile Titlului II din 
Directiva [noua MiFID];
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Or. en

Amendamentul 228
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile Titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

7. „sistem organizat de tranzacționare 
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
reunește mai multe entități ce nu 
constituie un intragrup și care nu este 
piață reglementată sau MTF, exploatat de o 
societate de investiții sau de un operator de 
piață, în cadrul căruia pot interacționa 
multiple interese de vânzare și cumpărare 
de instrumente financiare ale unor terțe 
părți, într-un mod care conduce la 
încheierea de contracte în conformitate cu 
dispozițiile Titlului II din Directiva [noua 
MiFID];

Or. en

Amendamentul 229
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „tranzacționare extrabursieră (OTC)” 
înseamnă o tranzacționare care, prin 
natura sa, este ad hoc și nu are caracter 
regulat, se efectuează cu contrapartide en 
gros și face parte dintr-o relație 
comercială care se caracterizează ea 
însăși prin tranzacții ce depășesc mărimea 
normală a pieței.
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Or. en

Amendamentul 230
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „OTC” înseamnă tranzacții efectuate 
în afara piețelor reglementate, a unui 
MTF, a unui OTF sau a unui IS, care, 
prin natura lor, sunt ad hoc și nu au 
caracter regulat, și se efectuează cu 
contrapartide en gros și fac parte dintr-o 
relație comercială care se caracterizează 
ea însăși prin tranzacții ce depășesc 
mărimea normală a pieței, și se efectuează 
în afara sistemelor utilizate în mod 
obișnuit de societatea respectivă pentru a-
și desfășura activitatea în calitate de 
internalizator sistematic.

Or. en

Amendamentul 231
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în secțiunea C a 
anexei I la Directiva [noua MiFID];

8. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în secțiunea C a 
anexei I la Directiva [noua MiFID] și în 
secțiunea CA a anexei I la Directiva 
[noua MiFID], în scopul exclusiv al 
prezentei directive, al Regulamentului 
(UE) nr. .../... [MiFIR] și al 
Regulamentului (UE) nr. .../... 
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[Regulamentul privind abuzul de piață] și 
al Directivei (UE) nr. …/… [Directiva 
privind abuzul de piață];

Or. en

Amendamentul 232
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în secțiunea C a 
anexei I la Directiva [noua MiFID];

8. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în secțiunea C a 
anexei I la Directiva [noua MiFID] cu 
excepția tuturor instrumentelor care 
reprezintă contracte de asigurări cu 
privire la o categorie de activități 
prevăzută în anexa I la 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind accesul 
la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II), în cazul în care au fost încheiate cu o 
întreprindere de asigurări, o întreprindere 
de reasigurări, o întreprindere de 
asigurări dintr-o țară terță sau o 
întreprindere de reasigurări dintr-o țară 
terță;

Or. en

Amendamentul 233
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „tranzacționare extrabursieră” sau
tranzacționare „OTC” pentru instrumente 
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de capitaluri proprii și instrumente 
similare instrumentelor de capitaluri 
proprii înseamnă o tranzacționare care 
îndeplinește toate criteriile următoare:
− se efectuează, înainte de tranzacționare, 
pe bază bilaterală;  și
− se efectuează între contrapartidele 
eligibile; și
− are caracter nesistematic, ad-hoc, 
neregulat și rar și se efectuează fără 
utilizarea tehnologiei automate; și

− se caracterizează prin tranzacții de 
dimensiuni mari sau care se încadrează 
într-un set de categorii OTC definite de 
AEVMP; 

Or. en

Amendamentul 234
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „contrapartide en gros” înseamnă 
contrapartide eligibile care se 
caracterizează prin tranzacții ce depășesc 
mărimea standard a pieței în mod regulat 
într-o gamă completă de produse 
sofisticate ale căror active totale depășesc 
1 miliard de euro;

Or. en

Amendamentul 235
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „fonduri tranzacționate la bursă” 
înseamnă unități ale acelor sisteme de 
plasament colectiv care sunt liber 
negociabile pe piețele de capital și, în cele 
mai multe cazuri, reproduc performanța 
unui indice;

11. „fond tranzacționat la bursă” înseamnă 
un fond care are cel puțin o unitate sau o 
clasă de acțiuni permanent 
tranzacționabile la inițiativa sau cu 
acordul prealabil al societății de investiții 
sau al societății de administrare a 
OPCVM sau, după caz, al 
administratorului fondului de investiții 
echivalent, pe cel puțin o piață 
reglementată, un MTF sau un OTF și 
care are cel puțin un formator de piață 
care se asigură că valoarea unităților sau 
acțiunilor sale nu variază în mod 
semnificativ față de valoarea activului net 
al acestora;

Or. en

Amendamentul 236
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „fonduri tranzacționate la bursă” 
înseamnă unități ale acelor sisteme de 
plasament colectiv care sunt liber 
negociabile pe piețele de capital și, în cele 
mai multe cazuri, reproduc performanța 
unui indice;

11. „fonduri tranzacționate la bursă” 
înseamnă unități ale acelor sisteme de 
plasament colectiv care sunt tranzacționate 
activ pe cel puțin o piață europeană 
reglementată și care au cel puțin un 
formator de piață și, în cele mai multe 
cazuri, reproduc performanța unui indice;

Or. en

Justificare

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
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remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Amendamentul 237
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „furnizor de sisteme centralizate de 
raportare” (consolidated tape provider -
CTP) înseamnă o persoană autorizată, în 
temeiul dispozițiilor stabilite în Directiva 
[noua MiFID], să furnizeze serviciul de 
colectare a rapoartelor privind tranzacțiile 
cu instrumente financiare enumerate la 
articolele [5, 6, 11 și 12] din prezentul 
regulament de la piețele reglementate, 
MTF-uri, OTF-uri și APA-uri și de 
consolidare a acestora într-un flux continuu 
de date electronice în direct care oferă în 
timp real date referitoare la prețuri și 
volume pentru fiecare instrument financiar;

19. „furnizor de sisteme centralizate de 
raportare” (consolidated tape provider -
CTP) înseamnă o persoană autorizată, în 
temeiul dispozițiilor stabilite în Directiva 
[noua MiFID], să furnizeze serviciul de 
colectare a rapoartelor privind tranzacțiile 
cu instrumente financiare enumerate la 
articolele [5, 6, 11 și 12] din prezentul 
regulament de la piețele reglementate, 
MTF-uri și APA-uri și de consolidare a 
acestora într-un flux continuu de date 
electronice în direct care oferă în timp real 
date referitoare la prețuri și volume pentru 
fiecare instrument financiar;

Or. en

Amendamentul 238
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unui furnizor de 
servicii de raportare a datelor, care include 
funcțiile manageriale și de supraveghere, 
are autoritate supremă în luarea deciziilor 
și este abilitată să stabilească strategia, 
obiectivele și direcția generală a entității. 

21. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți de 
investiții, a unui operator de pe piață sau a 
unui furnizor de servicii de raportare a 
datelor, care include funcțiile manageriale 
și de supraveghere, are autoritate supremă 
în luarea deciziilor și este abilitată să 
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Din organul de conducere fac parte 
persoane care conduc efectiv activitatea 
entității;

stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății de investiții, a 
operatorului de pe piață sau a 
furnizorului de servicii de raportare a 
datelor, inclusiv persoanele care conduc 
efectiv activitatea entității;

Or. en

Justificare

În conformitate cu definiția din MiFID.

Amendamentul 239
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

24. „valoare de referință” înseamnă orice 
indice comercial sau cifră publicată 
calculată prin aplicarea unei formule la 
valoarea unuia sau mai multor active sau 
prețuri suport prin raportare la care se 
determină suma de plată aferentă unui 
instrument financiar;

24. „indice al valorii de referință” 
înseamnă orice indice comercial 
tranzacționabil sau utilizat pe scară largă 
sau orice cifră publicată calculată prin 
aplicarea unei formule la valoarea unuia 
sau mai multor active sau prețuri suport 
prin raportare la care se determină suma de 
plată aferentă unui instrument financiar, 
care acționează drept măsură standard a 
performanței activelor sau clasei ori 
grupului de active relevante;

Or. en

Justificare

Limbajul utilizat de Comisie nu este suficient de specific în ceea ce privește tipurile de indici 
care ar trebui să facă obiectul cerinței privind licențele neexcluzive; nu ar fi adecvat ca toți 
indicii să fie vizați de această cerință, ci numai cei tranzacționabili sau utilizați pe scară 
largă și care acționează drept standard care furnizează o măsură general acceptată a 
performanței pieței sau grupului de instrumente relevante pe care indicele le reprezintă sau 
constituie. Această definiție revizuită urmărește să clarifice acest aspect.
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Amendamentul 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau OTF;

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau internalizator 
sistematic;

Or. en

Justificare

Actuala MiFID clasifică în mod adecvat IS drept loc de tranzacționare și include OTC în 
categoria excepțiilor [fostul considerent (53)]. Noua formulare a definiției propuse a 
locurilor de tranzacționare creează confuzie din cauza eliminării platformelor IS din definiția 
locurilor de tranzacționare și, de asemenea, din cauza definirii IS drept sub-secțiune a OTC. 
Textul abordează această confuzie.

Amendamentul 241
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau OTF;

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau internalizator 
sistematic;

Or. en

Justificare

Internalizatorii sistematici (IS) trebuie integrați în categoria locurilor de tranzacționare 
întrucât aceștia intră sub incidența normelor cu care se confruntă piața. MiFID I a clasificat 
IS drept locuri de tranzacționare, în timp ce actualele propuneri le definesc ca sub-secțiune a 
OTC, reducând normele de protecție a investitorilor. OTF ar trebui eliminate în conformitate 
cu abordarea funcțională referitoare la MiFID/MiFIR, conform propunerii Parlamentului 
European.
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Amendamentul 242
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau OTF;

25. „loc de tranzacționare” înseamnă orice 
piață reglementată, MTF sau internalizator 
sistematic;

Or. en

Justificare

Internalizatorii sistematici ar trebui considerați a fi un loc de tranzacționare adecvat, astfel 
cum sunt definiți în MiFID.

Amendamentul 243
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „sistem multilateral” înseamnă un 
sistem tranzacționabil care permite 
întâlnirea diverselor interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare, în 
care operatorul nu ia capital de risc, prin 
urmare fiind neutru, indiferent de 
numărul efectiv de ordine executate în 
tranzacțiile adiacente;

Or. en

Justificare

Este necesar să se includă definiția termenului „multilateral” în conformitate cu abordarea 
funcțională referitoare la MiFID (adică aceleași activități, aceleași norme). Fără o 
delimitare precisă, platformele care sunt de fapt multilaterale pot pretinde că sunt bilaterale, 
fiind, prin urmare, supuse unor cerințe mai puțin constrângătoare.
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Amendamentul 244
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 punctul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25b. „sistem bilateral” înseamnă un 
sistem care permite sau facilitează 
întâlnirea diverselor interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare, în 
care operatorul societății de investiții 
tranzacționează în cont propriu;

Or. en

Justificare

Este necesar să se includă definiția termenului „multilateral” în conformitate cu abordarea 
funcțională referitoare la MiFID (adică aceleași activități, aceleași norme). Fără o 
delimitare precisă, platformele care sunt de fapt multilaterale pot pretinde că sunt bilaterale, 
fiind, prin urmare, supuse unor cerințe mai puțin constrângătoare.

Amendamentul 245
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „contraparte centrală” înseamnă o 
contraparte centrală conform definiției de 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul [ ] (EMIR);

26. „contrapartidă centrală” („CPC”)
înseamnă o contrapartidă centrală conform 
definiției de la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul [ ] (EMIR);

Or. en

Justificare

Având în vedere că acronimul „CPC” este utilizat la nivelul întregului text, acesta este 
adăugat pentru clarificare.



PE489.472v01-00 128/184 AM\901839RO.doc

RO

Amendamentul 246
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „contraparte centrală” înseamnă o 
contraparte centrală conform definiției de 
la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul [ ] (EMIR);

26. „contrapartidă centrală” înseamnă o 
contrapartidă centrală conform definiției 
de la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul [ ] (EMIR);

Or. en

Amendamentul 247
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. „acord de interoperabilitate” 
înseamnă un acord de interoperabilitate 
în sensul articolului 2 primul paragraf 
punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [EMIR].

Or. en

Amendamentul 248
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –litera 28a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „societate dintr-o țară terță” 
înseamnă o societate de investiții sau o 
instituție de credit al cărei sediu principal 
se află în afara Uniunii în momentul 
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furnizării unuia sau mai multor servicii 
de investiții sau realizării unor activități 
de investiții în cadrul Uniunii în cazul 
cărora se aplică Directiva [noua MiFID]. 
Cu toate acestea, numai serviciile sau 
activitățile de investiții furnizate sau 
executate în Uniune sunt luate în 
considerare pentru aplicarea scutirilor 
prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 
[noua MiFID] cu privire la o societate 
dintr-o țară terță;

Or. en

Justificare

Nici MiFID 2, nici MiFIR nu furnizează o definiție a „societății dintr-o țară terță”. Definiția 
nu ar trebui să vizeze societăți ale căror activități intră în sfera de aplicare a unei scutiri.  Cu 
toate acestea, scutirile ar trebui să ia în considerare numai serviciile furnizate în UE. O 
societate dintr-o țară terță nu ar trebui să solicite autorizare în UE în cazul în care nu 
furnizează servicii de investiții în UE decât unui grup de companii [în temeiul articolului 2 
alineatul (1) litera (b) din MiFID 2], chiar dacă furnizează, de asemenea, servicii de investiții 
unor părți neafiliate din afara UE.

Amendamentul 249
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a.„tranzacție combinată” înseamnă o 
tranzacție aranjată de un furnizor de 
servicii de reducere a riscurilor de post-
tranzacționare, unde:
(a) tranzacția este ciclică și multilaterală 
(cu excepția furnizorului de servicii) și 
trebuie acceptată pe deplin de toți 
participanții, în caz contrar nefiind 
efectuată;
(b) tranzacția este concepută astfel încât 
să fie pe cât posibil neutră din punct de 
vedere al riscului de piață pentru fiecare 



PE489.472v01-00 130/184 AM\901839RO.doc

RO

participant, în limitele sale de toleranță; și
(c) tranzacția se calculează în scopul 
reducerii riscurilor secundare rezultate în 
urma tranzacțiilor cu instrumente 
derivate OTC, precum riscurile de credit 
ale contrapartidei, riscurile operaționale 
și/sau riscurile de bază. 
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a aduce 
precizări suplimentare cu privire la 
caracteristicile unei tranzacții combinate 
și la măsura în care articolele 7, 9, 23 
și 24 alineatul (1) ar trebui să se aplice 
tranzacțiilor componente. 
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*. Se deleagă 
Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Serviciile de tranzacții combinate, precum reducerea tranzacționării multilaterale și 
gestionarea riscurilor pe bază multilaterală a portofoliilor de instrumente derivate OTC sunt 
inerent diferite de activitățile de tranzacționare obișnuite. Anumite cerințe în temeiul MiFIR 
și MiFID II sunt inadecvate tranzacțiilor combinate și este important ca serviciile de 
tranzacționare combinate de reducere a riscurilor post-tranzacționare să poată opera în 
temeiul MiFIR și MiFID. Serviciile de tranzacționare combinate respectă obiectivele politicii 
G20 cu privire la piața de instrumente derivate OTC.

Amendamentul 250
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –punctul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. „emiterea primară de titluri” 
înseamnă o tranzacție cu instrumente cu 
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condiții cu caracter specific destinată să 
răspundă cerințelor specifice ale 
contrapartidelor financiare sau 
nefinanciare care ar fi clasificate drept 
contrapartide eligibile sau drept clienți 
profesioniști, în conformitate cu anexa II 
și cu articolul 30 din Directiva …/…/UE 
[noua MiFID].

Or. en

Justificare

Tranzacțiile care implică emiterea primară a unui instrument sunt scutite de la cerința de a fi 
încheiate printr-un internalizator sistematic, dacă nu se află pe o piață reglementată, un MTF 
sau un OTF în temeiul noului articol 13a propus. Cu toate acestea, în prezent, termenul nu 
este definit.

Amendamentul 251
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. „tranzacțiile de acoperire împotriva 
riscurilor bona fide” înseamnă tranzacții 
definite în temeiul Directivei [noua 
MiFID];

Or. en

Amendamentul 252
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 29b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

29b. „speculație excesivă” înseamnă o 
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activitate tranzacțională definită în 
temeiul Directivei [noua MiFID];

Or. en

Amendamentul 253
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
să specifice anumite elemente tehnice ale 
definițiilor prevăzute la alineatul (1), 
pentru a le adapta în funcție de evoluțiile 
pieței.

(3) AEVMP poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a specifica anumite elemente tehnice ale 
definițiilor prevăzute la alineatul (1), 
pentru a le adapta în funcție de evoluțiile 
pieței.

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

Or. en

Justificare

Competența de a specifica elementele tehnice din definițiile din MiFID reprezintă în realitate 
competența de a modifica sfera de aplicare a directivei. În cazul în care această competență 
este strict tehnică, având rolul de a adapta definițiile la dezvoltările pieței, AEVMP este cea 
mai în măsură de a o evalua.

Amendamentul 254
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
prevăzute la alineatul (1), pentru a le 
adapta în funcție de evoluțiile pieței.

(3) Comisia poate adopta, în urma 
consultărilor cu AEVMP, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
prevăzute la alineatul (1), pentru a le 
adapta în funcție de evoluțiile pieței.

Or. pl

Amendamentul 255
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Titlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență pentru locurile de 
tranzacționare

Transparență pentru locurile de 
tranzacționare cu sisteme multilaterale

Or. en

Amendamentul 256
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie 
să facă publice prețurile curente de 
cumpărare și de vânzare, precum și 
amploarea intereselor de tranzacționare 
exprimate la aceste prețuri, afișate de 
sistemele lor pentru acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF fac publice prețurile 
curente de cumpărare și de vânzare, 
precum și amploarea intereselor de 
tranzacționare exprimate la aceste prețuri, 
afișate de sistemele lor pentru acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare similare admise la tranzacționare 
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similare admise la tranzacționare sau care 
sunt tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

sau care sunt tranzacționate printr-un MTF. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF pun aceste informații 
la dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 257
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețurile curente de cumpărare 
și de vânzare, precum și amploarea 
intereselor de tranzacționare exprimate la 
aceste prețuri, afișate de sistemele lor 
pentru acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
și alte instrumente financiare similare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac
publice prețurile curente de cumpărare și 
de vânzare, precum și amploarea 
intereselor de tranzacționare exprimate la 
aceste prețuri, afișate de sistemele lor 
pentru acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
și alte instrumente financiare similare 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF. Această cerință 
se aplică, de asemenea, exprimărilor 
executabile ale interesului. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF pun aceste informații la 
dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 258
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețurile curente de cumpărare 
și de vânzare, precum și amploarea 
intereselor de tranzacționare exprimate la 
aceste prețuri, afișate de sistemele lor 
pentru acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
și alte instrumente financiare similare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac
publice prețurile curente de cumpărare și 
de vânzare, precum și amploarea 
intereselor de tranzacționare exprimate la 
aceste prețuri, care pot fi executate de 
sistemele lor pentru acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 
similare admise la tranzacționare sau care 
sunt tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 259
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice prețurile la acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF asigură accesul 
societăților de investiții care sunt obligate 
să își publice prețurile la acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
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la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare similare în conformitate cu 
articolul 13, în condiții comerciale 
rezonabile și pe bază nediscriminatorie, la 
facilitățile pe care le utilizează pentru a 
face publice informațiile menționate la 
alineatul (1).

certificate și alte instrumente financiare 
similare în conformitate cu articolul 13, în 
condiții comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea derogărilor Derogări

Or. en

Amendamentul 261
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 

(1) Autoritățile competente dispun de
competențele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF de obligația de a face 
publice informațiile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), atunci când este 
vorba de ordine de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru acțiunea, certificatul de 
acțiuni, fondul tranzacționat la bursă, 
certificatul ori alt instrument financiar 
similar în cauză sau pentru tipul de 
acțiune, certificat de acțiuni, fond 
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dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 
instrumente financiare similare, sau pentru 
tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul și 
pentru alte tipuri de instrumente financiare 
similare în cauză.

tranzacționat la bursă, certificat ori alt 
instrument financiar similar în cauză.

Or. en

Justificare

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Amendamentul 262
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente trebuie să aibă
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 

(1) Autoritățile competente dispun de
competențele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente dispun de
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de:
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instrumente financiare similare, sau pentru 
tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul și 
pentru alte tipuri de instrumente financiare 
similare în cauză.

- ordine de dimensiuni mari în comparație 
cu dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar în cauză sau 
pentru tipul de acțiune, certificat de 
acțiuni, fond tranzacționat la bursă,
certificat ori alt instrument financiar 
similar în cauză.

- o metodologie de tranzacționare prin 
care prețul este stabilit în conformitate cu 
un preț de referință generat de un alt 
sistem, în care prețul de referință este 
publicat pe scară largă și este considerat, 
în general, de către participanții pe piață 
ca fiind un preț de referință fiabil.

Or. en

Amendamentul 263
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente trebuie să aibă
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 

(1) Autoritățile competente dispun de
competențele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente dispun de
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
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ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 
instrumente financiare similare, sau pentru 
tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul și 
pentru alte tipuri de instrumente financiare 
similare în cauză.

ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar în cauză sau 
pentru tipul de acțiune, certificat de 
acțiuni, fond tranzacționat la bursă, 
certificat ori alt instrument financiar 
similar în cauză, sau în cazul ordinelor 
transmise pentru executare la un preț
mediu adecvat.

Or. en

Justificare

O derogare pentru ordinele executate la preț mediu trebuie să fie specificată la nivelul 1, 
astfel încât investitorii instituționali majori să fie în continuare capabili să tranzacționeze 
acțiuni fără a fi vizate de strategiile de pradă care utilizează informațiile făcute publice 
pentru a ridica prețul pe care investitorii instituționali trebuie să îl plătească pentru acțiunile 
lor sau a scădea prețul la care își vând acțiunile.

Amendamentul 264
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente trebuie să aibă
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 

(1) Autoritățile competente dispun de
competențele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente dispun de
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de:
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acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 
instrumente financiare similare, sau pentru 
tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul și 
pentru alte tipuri de instrumente financiare 
similare în cauză.

(a) ordine de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru acțiunea, certificatul de 
acțiuni, fondul tranzacționat la bursă, 
certificatul ori alt instrument financiar 
similar în cauză sau pentru tipul de 
acțiune, certificat de acțiuni, fond 
tranzacționat la bursă, certificat ori alt 
instrument financiar similar în cauză, sau 

(b) ordine transmise pentru executare la 
un preț mediu adecvat, astfel cum este 
stabilit de Comisie prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41.

Or. en

Justificare

Este necesară includerea la nivelul 1 a unei clarificări a regimului de exonerare propus 
pentru a acoperi ordinele executate la preț mediu, astfel încât investitorii instituționali 
majori, îndeosebi fondurile de pensii și fondurile mutuale, să poată tranzacționa în 
continuare acțiuni fără a fi vizate de tranzacționarea de frecvență înaltă (high frequency 
trading – HFT). În caz contrar, HFT va utiliza informațiile făcute publice pentru a ridica 
prețul pe care investitorii instituționali trebuie să îl plătească pentru acțiunile lor sau a 
scădea prețul la care își vând acțiunile.

Amendamentul 265
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a exonera 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
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piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis,
autoritățile competente trebuie să aibă 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 
instrumente financiare similare, sau pentru 
tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul și 
pentru alte tipuri de instrumente financiare 
similare în cauză.

exploatează un MTF sau un OTF pot alege, 
atunci când este vorba de ordine de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar sau pentru 
tipul de acțiune, certificat de acțiuni, fond 
tranzacționat la bursă, certificat ori alt 
instrument financiar similar în cauză, să 
nu publice informațiile menționate la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 266
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 2 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 2 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
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cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). La momentul expirării perioadei de 
2 luni, autoritatea competentă poate pune 
în aplicare derogarea, indiferent dacă 
AEVMP a emis un aviz. În cazul în care 
autoritatea competentă respectivă acordă o 
derogare și o autoritate competentă dintr-
un alt stat membru nu este de acord cu 
acest lucru, ea poate sesiza din nou 
AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

Or. en

Justificare

O perioadă de 6 luni este prea lungă. În plus, trebuie precizat în mod clar faptul că 
autoritățile competente nu sunt obligate să aștepte avizul AEVMP înainte de aplicarea unei 
derogări în cazul în care perioada de timp pentru emiterea avizului a expirat.

Amendamentul 267
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin o lună înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
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producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

producă efecte. În termen de o lună de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

Or. en

Justificare

Examinarea unei cereri de derogare trebuie efectuată în timp util, pentru a asigura o 
funcționare bună și eficientă a exploatării pieței.

Amendamentul 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
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primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
pozitiv către autoritatea competentă în 
cauză, evaluând compatibilitatea fiecărei 
derogări cu cerințele stabilite la 
alineatul (1) și precizate în actul delegat 
adoptat în conformitate cu alineatul (3) 
literele (b) și (c). Autoritatea competentă 
acordă o derogare numai în urma 
avizului pozitiv al AEVMP. În cazul în 
care autoritatea competentă respectivă 
acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

Or. en

Amendamentul 269
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
cu caracter obligatoriu către autoritatea 
competentă în cauză, evaluând 
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cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

compatibilitatea fiecărei derogări cu 
cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) litera (b). În 
cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure punerea în aplicare armonizată a acestor derogări în toate statele 
membre. În plus, evaluarea de către AEVMP a conformității derogărilor individuale de la 
dispozițiile MiFID ar trebui să aibă caracter obligatoriu.

Amendamentul 270
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
cu caracter obligatoriu către autoritatea 
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evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea
competentă respectivă acordă o derogare și 
o autoritate competentă dintr-un alt stat 
membru nu este de acord cu acest lucru, 
ea poate sesiza din nou AEVMP, care 
poate acționa în conformitate cu 
atribuțiile care îi sunt conferite în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei derogări cu 
cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). Pentru evitarea îndoielilor, avizul 
emis de AEVMP având caracter 
obligatoriu, o autoritate competentă 
acordă o derogare numai în cazul în care 
este pe deplin compatibilă cu decizia 
AEVMP.

În cazul în care autoritatea competentă în 
cauză acordă derogarea, această derogare 
devine automat aplicabilă în toate statele 
membre.
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

Or. en

Amendamentul 271
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții și operatorii de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF primesc 
o autorizație din partea autorităților 
competente înainte de a face uz de 
derogarea prevăzută la alineatul (1).
Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
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trebuie efectuată cu cel puțin 6 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 3 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c). În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru, ea poate sesiza 
din nou AEVMP, care poate acționa în 
conformitate cu atribuțiile care îi sunt 
conferite în conformitate cu articolul 19 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP monitorizează aplicarea 
derogărilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care acestea 
sunt aplicate în practică.

competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
utilizarea prevăzută pentru fiecare cerere 
de derogare și furnizează o explicație 
referitoare la funcționarea acesteia. 
Notificarea intenției de a acorda o derogare 
trebuie efectuată cu cel puțin 4 luni înainte 
de data la care derogarea ar urma să 
producă efecte. În termen de 2 luni de la 
primirea notificării, AEVMP emite un aviz 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei derogări 
cu cerințele stabilite la alineatul (1) și 
precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (b) și 
(c).

După primirea avizului AEVMP, un 
colegiu prezidat de AEVMP și format din 
autoritățile competente ale tuturor statelor 
membre ajung la un aviz comun în 
termen de o lună. Autoritățile competente 
nu acordă o derogare operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF fără un aviz pozitiv comun din 
partea colegiului.
În cazul în care autoritatea competentă 
respectivă acordă o derogare și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru sau cu 
aplicarea efectivă a derogării acordate, ea 
poate sesiza din nou AEVMP, care poate 
acționa în conformitate cu atribuțiile care îi 
sunt conferite în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. AEVMP monitorizează 
aplicarea derogărilor și prezintă Comisiei 
un raport anual cu privire la modul în care 
acestea sunt aplicate în practică.

Or. en
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Amendamentul 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente au 
posibilitatea de a retrage autorizația 
pentru piețele reglementate, operatorii de 
piață sau societățile de investiții pentru a 
utiliza una dintre derogările menționate la 
alineatul (3). Autoritățile competente 
retrag autorizația în cazul în care 
constată că derogarea este utilizată într-
un mod care se abate de la obiectivul 
inițial sau dacă consideră că derogarea 
este utilizată pentru a eluda normele 
prevăzute la prezentul articol.
Înainte de a retrage autorizația de 
utilizare a unei derogări, autoritățile 
competente notifică AEVMP și alte 
autorități competente cu privire la intenția 
lor de a oferi o explicație completă cu 
privire la o astfel de intenție. Notificarea 
intenției de a retrage autorizația de 
utilizare a unei derogări trebuie efectuată 
cât mai curând posibil. În termen de o 
lună de la primirea notificării, AEVMP 
emite un aviz fără caracter obligatoriu 
adresat autorității competente în cauză. 
După primirea avizului, autoritatea 
competentă pune în aplicare decizia sa.

Or. en

Justificare

Ar trebui acordată suficientă flexibilitate autorităților competente nu numai pentru a acorda, 
ci și pentru a retrage derogările. Acest lucru va asigura că autoritățile competente vor fi în 
măsură că reacționeze rapid la evoluțiile neprevăzute ale pieței.

Amendamentul 273
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente și AEVMP 
respectă următoarele principii generale la 
momentul acordării derogărilor de 
transparență:
- derogările de transparență se acceptă 
numai în cazurile în care transparența ar 
avea un efect negativ direct asupra 
investitorului care plasează ordinul;
- nicio derogare nu trebuie să aibă ca 
rezultat beneficii pentru un grup de 
investitori în detrimentul altor investitori 
mai puțin informați ca urmare a 
restricționării nejustificate a 
transparenței;
- nicio derogare de transparență nu 
trebuie să conducă la limitarea 
transparenței pe întreaga piață pentru 
instrumente financiare pentru care se 
aplică derogarea;

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca derogările să restricționeze în mod nejustificat transparența pieței 
financiare europene, regulamentul stabilește principiile generale cu care autoritățile 
competente și AEVMP trebuie să se conformeze la momentul acordării de derogărilor de 
transparență.

Amendamentul 274
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La momentul executării unor ordine 
prin derogarea obligației de a face publice 
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informațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) și prin utilizarea unui preț de 
referință de pe altă piață, piețele 
reglementate și societățile de investiții și 
operatorii de piață care exploatează un 
MTF sau un OTF se asigură că primesc 
acces mai rapid la prețul de referință 
comparativ cu orice alt participant pe 
piață care execută ordine în locul lor.

Or. en

Amendamentul 275
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care specifică:

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

Or. en

Justificare

Definirea modului în care derogările ar trebui să funcționeze în mod specific ar trebui să se 
bazeze pe cunoașterea directă a clasei de active și a modului în care sunt tranzacționate 
aceste instrumente. AEVMP are o experiență mai adecvată în acest domeniu decât Comisia.

Amendamentul 276
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care specifică:

(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, pentru 
a stabili:
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Or. en

Justificare

Este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe de piață detaliate și, prin urmare, este mai 
oportun ca responsabilitatea să fie acordată AEVMP.

Amendamentul 277
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin intermediul
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care specifică:

(3) AEVMP adoptă, prin intermediul 
standardelor tehnice obligatorii, măsuri 
care specifică:

Or. en

Amendamentul 278
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărimea sau tipul ordinelor care pot fi 
exceptate de la obligația de publicare 
pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1), pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate;

(b) mărimea și tipul ordinelor care pot fi 
exceptate de la obligația de publicare pre-
tranzacționare în temeiul alineatului (1), 
pentru toate clasele de instrumente 
financiare vizate;

Or. en

Amendamentul 279
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modelul de piață în cazul căruia poate 
fi acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de piețele 
reglementate care încheie tranzacții în 
conformitate cu normele proprii, 
raportându-se la prețuri stabilite în afara 
piețelor reglementate sau prin licitații 
periodice pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modelul de piață în cazul căruia poate 
fi acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de piețele 
reglementate care încheie tranzacții în 
conformitate cu normele proprii, 
raportându-se la prețuri stabilite în afara 
piețelor reglementate sau prin licitații 
periodice pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 281
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modelul de piață în cazul căruia poate fi 
acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de piețele 
reglementate care încheie tranzacții în 
conformitate cu normele proprii, 
raportându-se la prețuri stabilite în afara 
piețelor reglementate sau prin licitații
periodice pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate.

(c) modelul de piață în cazul căruia poate fi 
acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de piețele 
reglementate, MTF sau OTF, care încheie 
tranzacții în conformitate cu normele 
proprii, raportându-se la prețuri stabilite în 
afara piețelor reglementate, MTF sau OTF
sau prin licitații periodice pentru toate
clasele de instrumente financiare vizate.

Or. en

Justificare

Este importantă clarificarea faptului că MTF sau OTF sunt incluse.

Amendamentul 282
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modelul de piață în cazul căruia poate fi 
acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul 
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de piețele 
reglementate care încheie tranzacții în 
conformitate cu normele proprii, 
raportându-se la prețuri stabilite în afara 
piețelor reglementate sau prin licitații 
periodice pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate.

(c) modelul de piață în cazul căruia poate fi 
acordată derogarea de la obligația de 
publicare pre-tranzacționare în temeiul
alineatului (1) și în special aplicabilitatea 
obligației în cazul metodelor de 
tranzacționare utilizate de locurile de 
tranzacționare care încheie tranzacții în 
conformitate cu normele proprii, 
raportându-se la prețuri stabilite prin 
licitații periodice pentru toate clasele de 
instrumente financiare vizate.
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Or. en

Amendamentul 283
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ordinele la un preț mediu adecvat 
transmise pentru executare pot fi 
încrucișate;

Or. en

Justificare

O derogare pentru ordinele executate la preț mediu trebuie să fie specificată la nivelul 1, 
astfel încât investitorii instituționali majori să fie în continuare capabili să tranzacționeze 
acțiuni fără a fi vizați de strategiile de pradă care utilizează informațiile făcute publice 
pentru a ridica prețul pe care investitorii instituționali trebuie să îl plătească pentru acțiunile 
lor sau a scădea prețul la care își vând acțiunile.

Amendamentul 284
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 285
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [...]1.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la al treilea 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________
1 JO; a se introduce data la 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 286
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogările acordate de autoritățile
competente în conformitate cu articolul 29 
alineatul (2), articolul 44 alineatul (2) din 
Directiva 2004/39/CE și cu articolele 18 și 
20 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al 
Comisiei înainte de data aplicării 
prezentului regulament trebuie să fie 
reexaminate de AEVMP până la [2 ani de 
la data aplicării prezentului regulament]. 
AEVMP emite un aviz către autoritatea 
competentă în cauză prin care evaluează 
compatibilitatea neîntreruptă a fiecărei 

(4) Derogările acordate de autoritățile 
competente în conformitate cu articolul 29 
alineatul (2), articolul 44 alineatul (2) din 
Directiva 2004/39/CE și cu articolele 18 și 
20 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al 
Comisiei înainte de data aplicării 
prezentului regulament trebuie să fie 
reexaminate de AEVMP până la [2 ani de 
la data aplicării prezentului regulament]. 
AEVMP emite un aviz cu caracter 
obligatoriu către autoritatea competentă în 
cauză prin care evaluează compatibilitatea 
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derogări în parte cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și în orice act delegat 
bazat pe prezentul regulament.

neîntreruptă a fiecărei derogări în parte cu 
cerințele prevăzute în prezentul regulament 
și în orice act delegat bazat pe prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure punerea în aplicare armonizată a acestor derogări în toate statele 
membre. În plus, evaluarea de către AEVMP a conformității derogărilor individuale de la 
dispozițiile MiFID ar trebui să aibă caracter obligatoriu.

Amendamentul 287
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie 
să facă publice prețul, volumul și 
momentul tranzacțiilor executate în ceea ce 
privește acțiunile, certificatele de acțiuni, 
fondurile tranzacționate la bursă, 
certificatele și alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare sau 
care sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
OTF. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac 
publice detaliile tuturor acestor tranzacții 
pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, 
în timp real.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF trebuie să facă 
publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF fac publice detaliile tuturor acestor 
tranzacții pe cât posibil, din punct de 
vedere tehnic, în timp real.

Or. en

Amendamentul 288
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac 
publice detaliile tuturor acestor tranzacții 
pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, 
în timp real.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau OTF. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF fac publice detaliile 
tuturor acestor tranzacții pe cât posibil, din 
punct de vedere tehnic, în timp real.

Or. en

Amendamentul 289
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care
exploatează un MTF sau un OTF fac 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac 
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publice detaliile tuturor acestor tranzacții 
pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, 
în timp real.

publice detaliile tuturor acestor tranzacții 
pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, 
în timp real. În ceea ce privește 
tranzacționarea electronică, decalajul de 
timp înaintea căruia informațiile post-
tranzacționare sunt disponibile nu trebuie 
să depășească dublul timpului de 
așteptare pentru executare.

Or. en

Amendamentul 290
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să publice detaliile tranzacțiilor lor 
cu acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
conformitate cu articolul 19, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF asigură accesul 
societăților de investiții care sunt obligate 
să publice detaliile tranzacțiilor lor cu 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
conformitate cu articolul 19, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 291
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să publice detaliile tranzacțiilor lor 
cu acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
conformitate cu articolul 19, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul efectiv al societăților de investiții 
care sunt obligate să publice detaliile 
tranzacțiilor lor cu acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 
asemănătoare în conformitate cu articolul 
19, în condiții comerciale rezonabile și pe 
bază nediscriminatorie, la facilitățile pe 
care le utilizează pentru a face publice 
informațiile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 292
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Modalitățile utilizate de piețele 
reglementate și societățile de investiții și 
operatorii piețelor care utilizează un MTF 
pentru a face publice informațiile 
prevăzute la alineatul (1) trebuie să 
respecte cerințele de reglementare ale 
unui APA.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură standardizarea regimului de raportare, astfel încât orice 
raportare trebuie să îndeplinească standardele unui mecanism de publicare aprobat în 
temeiul articolelor 61-66 din MiFID.
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Amendamentul 293
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și 
pentru alte instrumente financiare 
asemănătoare, sau pentru categoria de 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
cauză. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
obțină aprobarea prealabilă a autorităților 
competente privind măsurile propuse 
pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și trebuie să prezinte aceste 
măsuri cu claritate participanților de pe 
piață și publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar sau pentru 
clasa de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
ori alte instrumente financiare similare în 
cauză, sau să se refere la distribuții 
semnificative în temeiul articolului 2 
alineatul (9) din Regulamentul Comisiei 
(CE) 2273/2003. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF obțin aprobarea prealabilă a 
autorităților competente privind măsurile 
propuse pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și prezintă aceste măsuri cu 
claritate participanților de pe piață și 
publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.

Or. en

Justificare

Este important pentru atractivitatea piețelor de capital europene ca ofertele secundare, 
precum și cele primare, să poată fi întreprinse în mod eficient. Mecanismele de stabilire a 
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prețurilor pentru distribuțiile semnificative funcționează, de obicei, prin intermediul 
mecanismului de constituire a carnetelor de ordine, iar mecanismele acestora de stabilire a 
prețurilor sunt foarte diferite de tranzacționarea secundară obișnuită. Transparența adecvată 
este oferită prin intermediul unor astfel de anunțuri publice.

Amendamentul 294
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și
pentru alte instrumente financiare 
asemănătoare, sau pentru categoria de 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
cauză. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie 
să obțină aprobarea prealabilă a 
autorităților competente privind măsurile 
propuse pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și trebuie să prezinte aceste 
măsuri cu claritate participanților de pe 
piață și publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar sau pentru 
clasa de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare în 
cauză. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF obțin aprobarea 
prealabilă a autorităților competente 
privind măsurile propuse pentru această 
publicare decalată a tranzacțiilor și prezintă
aceste măsuri cu claritate participanților de 
pe piață și publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.

Or. en
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Amendamentul 295
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot 
autoriza publicarea decalată în cazul 
tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru acțiunile, certificatele de 
acțiuni, fondurile tranzacționate la bursă, 
certificatele și pentru alte instrumente 
financiare asemănătoare, sau pentru 
categoria de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare în cauză. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF trebuie să obțină
aprobarea prealabilă a autorităților 
competente privind măsurile propuse 
pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și trebuie să prezinte aceste 
măsuri cu claritate participanților de pe 
piață și publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în
practică.

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate ale 
tranzacțiilor de dimensiuni deosebit de
mari în comparație cu dimensiunea 
normală a pieței pentru acțiunea, 
certificatul de acțiuni, fondul tranzacționat
la bursă, certificatul ori alt instrument 
financiar similar în cauză sau pentru clasa
de acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate ori alte 
instrumente financiare similare în cauză. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF obțin
aprobarea prealabilă a autorităților 
competente privind măsurile propuse 
pentru această publicare decalată a
tranzacțiilor și prezintă aceste măsuri cu 
claritate participanților de pe piață și 
publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.

Or. en
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Amendamentul 296
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritatea competentă 
decalează publicarea și o autoritate 
competentă dintr-un alt stat membru nu 
este de acord cu acest lucru sau cu 
aplicarea efectivă a autorizării acordate, 
aceasta poate sesiza din nou AEVMP, 
care poate acționa în conformitate cu 
atribuțiile care îi sunt conferite în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 297
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care specifică:

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, care 
specifică:

Or. en

Justificare

Definirea condițiilor pentru publicarea decalată ar trebui să se bazeze pe cunoașterea directă 
a clasei de active și a modului în care sunt tranzacționate instrumentele. AEVMP are o 
experiență mai adecvată în acest domeniu decât Comisia.

Amendamentul 298
Olle Schmidt
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în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care specifică:

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, care 
specifică:

Or. en

Justificare

Este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe de piață detaliate și, prin urmare, este mai 
oportun ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 299
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) detaliile care trebuie menționate de 
piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv de internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții și 
piețele reglementate care exploatează un 
MTF sau un OTF, printre informațiile care 
trebuie puse la dispoziția publicului pentru 
fiecare clasă de instrumente financiare în 
cauză;

(a) detaliile care trebuie menționate de 
piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv de internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții și 
piețele reglementate care exploatează un 
MTF, printre informațiile care trebuie puse 
la dispoziția publicului pentru fiecare clasă 
de instrumente financiare în cauză;

Or. en

Amendamentul 300
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF, în legătură cu publicarea decalată a 
tranzacțiilor și criteriile care trebuie 
aplicate la desemnarea tranzacțiilor pentru 
care, în funcție de mărimea acestora și în 
funcție de categoria de acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
asemănătoare în cauză, această publicare 
decalată este autorizată, pentru fiecare 
clasă de instrumente financiare vizată.

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF, în legătură 
cu publicarea decalată a tranzacțiilor și 
criteriile care trebuie aplicate la 
desemnarea tranzacțiilor pentru care, 
ținând cont de mărimea acestora și de 
categoria de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare în cauză, această publicare 
decalată este autorizată, pentru fiecare 
clasă de instrumente financiare vizată.

Or. en

Amendamentul 301
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF, în legătură cu publicarea decalată a 
tranzacțiilor și criteriile care trebuie 
aplicate la desemnarea tranzacțiilor pentru 
care, în funcție de mărimea acestora și în 
funcție de categoria de acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
asemănătoare în cauză, această publicare 
decalată este autorizată, pentru fiecare 
clasă de instrumente financiare vizată.

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF, în legătură cu publicarea decalată a 
tranzacțiilor și criteriile care trebuie 
aplicate la desemnarea tranzacțiilor pentru 
care, ținând cont de mărimea acestora și de 
categoria (inclusiv profilul de lichiditate în 
vigoare sau caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare) de acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate sau alte instrumente 
financiare asemănătoare în cauză, această 
publicare decalată este autorizată, pentru 
fiecare clasă de instrumente financiare 
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vizată.

Or. en

Amendamentul 302
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP prezintă aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [...]1.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
__________________
1 JO; a se introduce data la 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 303
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 304
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Eficacitatea transparenței pre-

tranzacționare în instrumentele de 
capitaluri proprii

AEVMP emite anual un aviz către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie cu privire la eficacitatea 
transparenței pre-tranzacționare, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața financiară. 
În special, AEVMP calculează raportul 
tranzacțiilor executate fără a face publice 
informațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (1).
În cazul în care AEVMP calculează că 
peste 10 % din tranzacții sunt executate 
fără a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) sau 
consideră că eficacitatea transparenței 
pre-tranzacționare în instrumente de 
capitaluri proprii nu este realizată, 
AEVMP poate emite un aviz privind 
revizuirea derogării menționate la 
articolul 4 alineatul (1).
În termen de 3 luni de la primirea 
avizului din partea AEVMP, Comisia 
deține competența de a adopta acte 
delegate în temeiul articolului 94, 
revizuind derogarea menționată la 
articolul 4 alineatul (1) pentru a asigura 
eficacitatea transparenței pre-
tranzacționare.
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Or. en

Amendamentul 305
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Cerințe privind transparența pre-
tranzacționare aplicabile locurilor de 
tranzacționare în ceea ce privește 
obligațiunile, produsele financiare 
structurate, certificatele de emisii și 
instrumentele derivate
(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pentru care a fost publicat un 
prospect, pentru certificatele de emisii și 
pentru instrumentele derivate care sunt 
admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului 
în mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.
(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
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obligate să își publice cotațiile pentru 
obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii și produse 
derivate în conformitate cu articolul 17, în 
condiții comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice 
informațiile menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Având în vedere dimensiunea tranzacțiilor pe aceste piețe și numărul redus de participanți de 
pe piață, transparența pre-tranzacționare este de natură să provoace o pierdere de lichiditate 
și poate perturba grav piața. În cazul în care cerințele de transparență post-tranzacționare 
pot fi semnificative, transparența pre-tranzacționare nu va fi necesară.

Amendamentul 306
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect și 
care sunt suficient de lichide, pentru 
certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF și care sunt suficient de 
lichide. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 



PE489.472v01-00 170/184 AM\901839RO.doc

RO

OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 307
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF, după 
caz, publică, în funcție de sistemul de 
tranzacționare exploatat, prețurile și 
importanța pozițiilor de tranzacționare 
exprimate la aceste prețuri pentru ordinele 
sau cotațiile promovate prin intermediul 
propriilor sisteme pentru obligațiunile și 
produsele financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. În măsura în care prețurile 
sunt formate, piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF publică aceste informații pentru 
tranzacțiile de dimensiuni de detaliu, în 
temeiul Directivei 2004/109/CE și al 
Directivei 2010/73/UE, în mod continuu, 
în timpul programului normal de 
tranzacționare.

Or. en



AM\901839RO.doc 171/184 PE489.472v01-00

RO

Justificare

În cazul în care este necesar un anumit nivel de transparență pre-tranzacționare în 
instrumentele fără capitaluri proprii, acesta ar trebui să se limiteze doar la tranzacțiile de 
dimensiuni de detaliu, întrucât ar fi deosebit de perturbator pentru piețele en gros. Cu toate 
acestea, sunt discutabile beneficiile pe care această transparență pre-tranzacționare le va 
oferi. Tranzacțiile de dimensiuni de detaliu sunt definite în Directiva privind prospectul și 
Directiva privind transparența și, prin urmare, ar trebui să urmeze acest standard existent. 

Amendamentul 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF publică prețurile și 
importanța pozițiilor de tranzacționare 
exprimate la aceste prețuri pentru ordinele 
sau cotațiile promovate prin intermediul 
propriilor sisteme pentru obligațiunile și 
produsele financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
un MTF ori pentru care a fost publicat un 
prospect, pentru certificatele de emisii și 
pentru instrumentele derivate care sunt 
admise la tranzacționare sau tranzacționate 
printr-un MTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și
operatorii care exploatează un MTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Această formulare are rolul de a asigura că toate platformele de tranzacționare utilizate de 
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operatorii de pe piață sau societățile de investiții sunt supuse unor norme de piață adecvate, 
astfel cum susține Parlamentul European în Raportul său privind lichiditatea „opacă” (dark 
pool). Prin urmare, categoria OTF este eliminată. Rolul acestei formulări va fi de a asigura 
condiții echitabile de concurență între sistemele de tranzacționare. Obiectivul nu este numai 
de a îmbunătăți transparența, ci și de a asigura că toate instrumentele financiare fără 
capitaluri proprii care sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare multilaterale vor fi 
supuse acelorași norme în materie de transparență pre-tranzacționare.

Amendamentul 309
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, în cazul instrumentelor care 
respectă criteriile de lichiditate specificate 
la prezentul alineat, prețurile și importanța 
pozițiilor de tranzacționare exprimate la 
aceste prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun astfel de informații la dispoziția 
publicului, în cazul instrumentelor care 
respectă criteriile de lichiditate specificate 
la prezentul alineat, în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare. În cazul în care 
tranzacțiile sunt negociate între 



AM\901839RO.doc 173/184 PE489.472v01-00

RO

contrapartide profesionale și eligibile prin 
intermediul negocierilor vocale, prețurile 
indicative pre-tranzacționare trebuie 
publicate cât mai aproape de prețul 
tranzacției, în cazul în care este rezonabil.
Cerințele prevăzute la prezentul articol se 
aplică numai instrumentelor financiare 
stabilite ca fiind suficient de lichide sau 
pentru care există o piață lichidă.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că modele de tranzacționare precum cererea de ofertă și 
executarea vocală/hibridă pot fi aduse sub incidența regimului de transparență. Aceste 
modele sunt deosebit de importante pentru piețele en gros, în cazul cărora formatorii de piață 
compensează riscurile pe care și le-au asumat prin furnizarea de lichiditate clienților lor. 
Criteriile prevăzute la articolul 26 alineatul (3) ar putea fi utilizate pentru a decide care 
instrument este suficient de lichid pentru a fi inclus în regimul de transparență.

Amendamentul 310
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF publică, în funcție de 
sistemul de tranzacționare exploatat, 
prețurile și importanța pozițiilor de 
tranzacționare exprimate la aceste prețuri 
pentru ordinele sau cotațiile promovate 
prin intermediul propriilor sisteme pentru 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, pentru certificatele de 
emisii și pentru instrumentele derivate care 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF. Această 
cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
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interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF pun aceste informații 
la dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 311
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 312
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF publică prețurile și 
importanța pozițiilor de tranzacționare 
exprimate la aceste prețuri pentru ordinele 
sau cotațiile promovate prin intermediul 
propriilor sisteme pentru obligațiunile și 
produsele financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
tranzacționate pe un MTF pentru care a 
fost publicat un prospect, pentru 
certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare. Nivelul de 
informare și frecvența publicării se 
calibrează în mod proporțional cu 
emiterea, dimensiunea tranzacției și 
caracteristicile piețelor naționale.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (1) ar trebui reformulat pentru a exprima în  mod clar același principiu 
al proporționalității menționat în considerentul (14). Într-adevăr, grație acestui principiu, 
poate fi avută în vedere o calibrare a cerințelor de transparență pre și post-tranzacționare, 
după cum se menționează mai sus în versiunea modificată a articolului.

Amendamentul 313
Alfredo Pallone
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului. Nivelul de informare și 
frecvența publicării se calibrează în mod 
proporțional cu emiterea, dimensiunea 
tranzacției și caracteristicile piețelor 
naționale.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (1) ar trebui reformulat pentru a exprima în  mod clar același principiu 
al proporționalității menționat în considerentul (14). Într-adevăr, grație acestui principiu, 
poate fi avută în vedere o calibrare a cerințelor de transparență pre și post-tranzacționare.

Amendamentul 314
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un
MTF sau OTF, și sunt inferioare unei 
dimensiuni a tranzacției de 100 000 EUR. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Pragul de 100 000 EUR este suficient de scăzut pentru a nu acoperi tranzacționarea cu 
obligațiuni semnificative de către investitorii instituționali de dimensiuni mari (așadar, nu va 
dăuna excesiv lichidității), însă suficient de ridicat pentru a include majoritatea 
tranzacționărilor cu amănuntul.

Amendamentul 315
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF.
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 316
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF publică, în funcție de 
sistemul de tranzacționare exploatat, 
prețurile și importanța pozițiilor de 
tranzacționare exprimate la aceste prețuri 
pentru ordinele sau cotațiile promovate 
prin intermediul propriilor sisteme pentru 
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sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la
tranzacționare sau tranzacționate 
printr-un MTF sau OTF. Această cerință 
se aplică, de asemenea, exprimărilor 
executabile ale interesului. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF pun aceste informații la 
dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, pentru certificatele de 
emisii și pentru instrumentele derivate care 
sunt supuse obligațiilor de tranzacționare 
menționate la articolul 24. Această cerință 
se aplică, de asemenea, exprimărilor 
executabile ale interesului. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate ale contrapartidelor nefinanciare 
care reduc riscurile obiectiv măsurabile, 
care sunt corelate direct cu activitatea 
comercială sau întreprinderea care 
finanțează această contrapartidă.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societățile nefinanciare sunt adaptate pentru a acoperi 
riscurile în mod flexibil și eficient de întreprinderea operativă. Amendamentul ar scuti aceste 
tranzacții de la cerințele de transparență, întrucât publicarea acestor tranzacții personalizate 
este de natură să cauzeze probleme de confidențialitate.

Amendamentul 317
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
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de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt supuse 
obligațiilor de tranzacționare menționate 
la articolul 24. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Acest amendament limitează cerințele de transparență pre-tranzacționare la instrumentele 
financiare derivate supuse obligației de tranzacționare prevăzute la articolul 24, și ar avea ca 
efect excluderea ofertelor din partea contrapartidelor nefinanciare care sunt sub pragul de 
compensare în EMIR de la cerințele de transparență pre-tranzacționare la care operatorii de 
piață ai MTF ar trebui să adere.

Amendamentul 318
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
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sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-un 
MTF sau OTF. Această cerință se aplică, 
de asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, în 
temeiul Directivei 2003/71/CE privind 
prospectul care trebuie publicat în cazul 
unei oferte publice de valori mobiliare sau 
pentru admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare, pentru certificatele de 
emisii și pentru instrumentele derivate care 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF. 
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 319
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice cotațiile pentru 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii și produse derivate în 
conformitate cu articolul 17, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

 (Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 320
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice cotațiile pentru 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii și produse derivate în 
conformitate cu articolul 17, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF asigură accesul 
societăților de investiții care sunt obligate 
să își publice cotațiile pentru obligațiuni, 
produse financiare structurate, certificate 
de emisii și produse derivate în 
conformitate cu articolul 17, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).
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Amendamentul 321
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice cotațiile pentru 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii și produse derivate în 
conformitate cu articolul 17, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul efectiv al societăților de investiții 
care sunt obligate să își publice cotațiile 
pentru obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii și produse 
derivate în conformitate cu articolul 17, în 
condiții comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).
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Amendamentul 322
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice cotațiile pentru 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii și produse derivate în 
conformitate cu articolul 17, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le
utilizează pentru a face publice 
informațiile menționate la alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pe baza 
sistemului de tranzacționare operat
trebuie, după caz, să își publice prețurile și 
profunzimea intereselor comerciale la 
acele prețuri pentru ordine sau cotațiile 
publicate prin intermediul sistemelor lor 
pentru obligațiuni și produse financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificate de emisii 
și pentru produse derivate care sunt 
admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau OTF.
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
În măsura în care prețurile sunt formate, 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului 
în mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare. În cazul în care 
tranzacțiile sunt încheiate în mod 
discreționar între participanții de pe piață 
prin intermediul negocierilor vocale, 
prețurile indicative pre-tranzacționare 
trebuie publicate, în măsura în care este 
realizabil în mod rezonabil, cât mai 
aproape de prețul tranzacției.
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Justificare

Acest amendament asigură faptul că modele de tranzacționare precum cererea de ofertă și 
executarea vocală/hibridă sunt aduse sub incidența regimului de transparență. Aceste modele 
sunt deosebit de importante pentru piețele en gros, în care formatorii de piață compensează 
riscurile pe care și le-au asumat prin furnizarea de lichidități clienților lor.


