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Amendamentul 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea derogărilor Derogări

Or. en

Amendamentul 324
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
competența de 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 7 alineatul (1) pentru anumite 
categorii de produse în funcție de modelul 
pieței, de caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare a unui produs 
și de lichidități, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (4).

(1) Autoritățile competente dispun de
competența de 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 7 alineatul (1) pentru anumite 
categorii de produse în funcție de:

(i) modelul de piață;
(ii) caracteristicile specifice ale activității 
de tranzacționare a unui produs;
(iii) caracteristicile piețelor individuale, 
inclusiv numărul și tipul de participanți 
pe piață;
(iv) mărimea sau tipul ordinelor, metoda 
de tranzacționare, precum și mărimea și 
tipul emisiunii unui instrument financiar;
(v) profilul și orice alte criterii relevante 
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pentru evaluarea lichidității în cazul unui 
anumit produs;
Autoritățile competente trebuie să 
dispună, în special, de competența de a 
acorda derogări de la această obligație în 
privința ordinelor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței comerțului cu amănuntul pentru 
obligațiunea, produsul financiar 
structurat, certificatul de emisii sau 
instrumentul derivat în cauză, sau pentru 
tipul sau categoria de obligațiune, produs 
financiar structurat, certificat de emisii 
sau instrument derivat în cauză.
Cerințele prevăzute la acest articol se 
aplică numai instrumentelor financiare 
care sunt considerate a fi suficient de 
lichide sau instrumentelor pentru care 
există o piață lichidă.

Or. en

Justificare

Pe piețele cu venituri fixe mai mici, un regim de transparență deplină poate avea efecte 
negative grave asupra dorinței și abilității formatorilor de piață de a stabili prețuri, fapt care 
ar avea o un impact negativ asupra lichidității. Calibrarea cerințelor de transparență ar 
trebui, în consecință, să se bazeze pe principiile precauției și proporționalității. Acest lucru 
are o importanță deosebită pe piețele de obligațiuni și pe cele de instrumente derivate.

Amendamentul 325
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
competența de 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 7 alineatul (1) pentru anumite 

(1) Autoritățile competente dispun de
competența de 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 7 alineatul (1) pentru anumite 
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categorii de produse în funcție de modelul 
pieței, de caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare a unui produs 
și de lichidități, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (4).

categorii de produse în funcție de modelul 
pieței și de caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare a unui produs, 
în cazurile definite în conformitate cu 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 326
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
competența de 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 7 alineatul (1) pentru anumite 
categorii de produse în funcție de modelul 
pieței, de caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare a unui produs 
și de lichidități, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (4).

(1) Autoritățile competente dispun de
competența de 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 7 
alineatul (1) pentru anumite categorii de 
produse în funcție de caracteristicile 
specifice ale activității de tranzacționare a 
unui produs.

Or. en

Amendamentul 327
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
competența de a exonera piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pot, 
pentru anumite categorii de produse care 
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MTF sau un OTF de obligația de a face 
publice informațiile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) pentru anumite 
categorii de produse în funcție de modelul 
pieței, de caracteristicile specifice ale 
activității de tranzacționare a unui produs 
și de lichidități, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (4).

sunt considerate nelichide, în cazurile 
definite în conformitate cu alineatul (4), să 
nu pună la dispoziția publicului 
informațiile menționate la articolul 7 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 328
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă, în 
special, competența de a acorda derogări 
de la această obligație în privința 
ordinelor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței comerțului cu amănuntul pentru 
obligațiunea, produsul financiar 
structurat, certificatul de emisii sau 
instrumentul derivat în cauză, sau pentru 
tipul sau categoria de obligațiune, produs 
financiar structurat, certificat de emisii 
sau instrument derivat în cauză.

Or. en

Amendamentul 329
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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 7 alineatul (1) în 
funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente trebuie să aibă în special 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
obligațiunea, produsul financiar 
structurat, certificatul de emisii sau 
instrumentul derivat în cauză, sau pentru 
tipul de obligațiune, produs financiar 
structurat, certificat de emisii sau 
instrument derivat în cauză.

(2) Autoritățile competente asigură faptul 
că, la momentul stabilirii tipului de 
derogare și a domeniului de aplicare al 
acesteia, sunt luate în considerare toate 
circumstanțele relevante, inclusiv 
interesul investitorilor, emitenții și 
emitenții de obligațiuni de stat și 
lichiditatea de pe piață. Autoritățile 
competente asigură faptul că cerințele de 
transparență nu contravin stabilității 
financiare sau obiectivelor de 
reglementare, precum reglementarea 
instituțiilor financiare.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să poată să țină seama întotdeauna de toate circumstanțele 
și interesele relevante atunci când stabilesc nivelul de transparență. Cerințele ar trebui să fie 
proporționale, luând în considerare nevoie de echilibru adecvat între transparență și 
lichiditate și, astfel, țin seama atât de interesele investitorilor, cât și ale emitenților.

Amendamentul 330
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 

(2) Autoritățile competente dispun de 
competențele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
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exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 7 alineatul (1) în 
funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente trebuie să aibă în special 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
obligațiunea, produsul financiar structurat, 
certificatul de emisii sau instrumentul 
derivat în cauză, sau pentru tipul de 
obligațiune, produs financiar structurat, 
certificat de emisii sau instrument derivat 
în cauză.

exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 7 alineatul (1) în 
funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente dispun în special de
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței comerțului 
cu amănuntul, astfel cum se menționează 
în Directiva 2004/109/CE și 
Directiva 2010/73/UE, pentru obligațiunea, 
produsul financiar structurat, certificatul de 
emisii ori instrumentul derivat în cauză, 
sau pentru tipul de obligațiune, produs 
financiar structurat, certificat de emisii ori
instrument derivat în cauză.

Or. en

Justificare

În cazul în care un anumit nivel de transparență pre-tranzacționare este necesar pentru alte 
instrumente decât cele de capitaluri proprii, acesta ar trebui limitat numai la tranzacțiile cu 
amănuntul, întrucât ar afecta grav piețele en gros. Cu toate acestea, nu este clar ce beneficii 
ar aduce această transparență pre-tranzacționare. Tranzacțiile cu amănuntul sunt definite în 
Directivele privind transparența și prospectul și, astfel, ar trebui să respecte acest standard 
existent.

Amendamentul 331
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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 7 alineatul (1) în 

(2) 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 7 alineatul (1) în funcție de tipul și 
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funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente trebuie să aibă în special 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
obligațiunea, produsul financiar structurat, 
certificatul de emisii sau instrumentul 
derivat în cauză, sau pentru tipul de 
obligațiune, produs financiar structurat, 
certificat de emisii sau instrument derivat 
în cauză.

de mărimea ordinelor, precum și de metoda 
de tranzacționare, în conformitate cu 
alineatul (4). Autoritățile competente 
dispun în special de competența de a 
acorda derogări de la această obligație în 
privința ordinelor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
ori instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru tipul de obligațiune, produs 
financiar structurat, certificat de emisii ori
instrument derivat în cauză.

Or. en

Amendamentul 332
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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 7 alineatul (1) în 
funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente trebuie să aibă în special 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
obligațiunea, produsul financiar structurat, 
certificatul de emisii sau instrumentul 
derivat în cauză, sau pentru tipul de 
obligațiune, produs financiar structurat, 
certificat de emisii sau instrument derivat 

(2) 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 7 alineatul (1) 
privind ordinele de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
ori instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru tipul de obligațiune, produs 
financiar structurat, certificat de emisii ori
instrument derivat în cauză.
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în cauză.

Or. en

Amendamentul 333
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când execută ordine prin 
derogarea de la obligația publicării 
informațiilor menționate la articolul 3 
alineatul (1) și prin folosirea unui preț de 
referință de pe o altă piață, piețele 
reglementate și societățile de investiții și 
operatorii de piață care exploatează un 
MTF sau un OTF sau orice mecanism de 
tranzacționare alternativ se asigură că 
obțin acces mai rapid la prețul de 
referință decât orice alt participant la 
piață care execută ordine la locul 
acestora.

Or. en

Amendamentul 334
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP 
și celelalte autorități competente în 
legătură cu modalitatea prevăzută de 
utilizare a derogărilor și furnizează o 
explicație cu privire la funcționarea 

eliminat
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acestora. 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 cereri de derogare cu cerințele 
stabilite la alineatele (1) și (2) și precizate 
în actul delegat adoptat în conformitate 
cu alineatul (4) 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 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

Amendamentul 335
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
efectuată cu cel puțin 6 luni înainte de data 
la care derogarea ar urma să producă 

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatul (1), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
efectuată cu cel puțin 2 luni înainte de data 
la care derogarea ar urma să producă 



PE489.477v01-00 12/190 AM\901886RO.doc

RO

efecte. În termen de 3 luni de la primirea 
notificării, AEVMP emite un aviz către 
autoritatea competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

efecte. După primirea notificării, AEVMP 
emite, în termen de 2 luni, un aviz către 
autoritatea competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) litera (b). La 
expirarea perioadei de 2 luni, autoritatea 
competentă poate pune în aplicare 
derogarea, indiferent dacă AEVMP a 
emis sau nu 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 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

O perioadă de 6 luni este prea îndelungată. În plus, ar trebui să se precizeze clar faptul că 
autorităților competente nu li se solicită să aștepte avizul AEVMP înaintea punerii în aplicare 
a unei derogări, dacă perioada de timp pentru emiterea avizului a expirat.

Amendamentul 336
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
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derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. 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 cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
efectuată cu cel puțin 1 lună înainte de 
data la care derogarea ar urma să producă 
efecte. În termen de 1 lună de la primirea 
notificării, AEVMP emite un aviz către 
autoritatea competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 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

Dată fiind importanța pe care aceste derogări o vor avea în funcționarea piețelor 
instrumentelor care nu sunt de capitaluri proprii, un proces de aprobare de șase luni este 
prea îndelungat. O lună este mai acceptabil.

Amendamentul 337
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 



PE489.477v01-00 14/190 AM\901886RO.doc

RO

cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. 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 cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. 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 
obligatoriu/pozitiv către autoritatea 
competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) literele (b) și 
(c). Pentru a evita îndoielile și dat fiind că 
avizul AEVMP este obligatoriu, 
autoritatea competentă acordă derogări 
numai în conformitate deplină cu avizul 
AEVMP. 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

Amendamentul 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
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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 cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

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 pozitiv 
către autoritatea competentă în cauză, 
evaluând compatibilitatea fiecărei cereri de 
derogare cu cerințele stabilite la 
alineatele (1) și (2) și precizate în actul 
delegat adoptat în conformitate cu 
alineatul (4) litera (b). Autoritatea 
competentă acordă derogări numai în 
baza 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 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

Amendamentul 339
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
efectuată cu cel puțin 6 luni înainte de data 
la care derogarea ar urma să producă 

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
intenției de a acorda o derogare trebuie 
efectuată cu cel puțin 6 luni înainte de data 
la care derogarea ar urma să producă 
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efecte. În termen de 3 luni de la primirea 
notificării, AEVMP emite un aviz către 
autoritatea competentă în cauză, evaluând 
compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

efecte. În termen de 3 luni de la primirea 
notificării, AEVMP emite un aviz 
obligatoriu către autoritatea competentă în 
cauză, evaluând compatibilitatea fiecărei
cereri de derogare cu cerințele stabilite la 
alineatele (1) și (2) și precizate în actul 
delegat adoptat în conformitate cu 
alineatul (4) 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 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

Amendamentul 340
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de acordarea unei derogări în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
autoritățile competente notifică AEVMP și 
celelalte autorități competente în legătură 
cu modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. 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 

(3) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF obțin o 
autorizație din partea autorității 
competente înaintea folosirii derogării 
menționate la alineatele (1) și (2). Înainte 
de acordarea unei derogări în conformitate 
cu alineatele (1) și (2), autoritățile 
competente notifică AEVMP și celelalte 
autorități competente în legătură cu 
modalitatea prevăzută de utilizare a 
derogărilor și furnizează o explicație cu 
privire la funcționarea acestora. Notificarea 
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compatibilitatea fiecărei cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) 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 acestor 
măsuri vizând publicarea decalată a 
tranzacțiilor și prezintă Comisiei un raport 
anual cu privire la modul în care ele sunt 
aplicate în practică.

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 cereri de derogare 
cu cerințele stabilite la alineatele (1) și (2) 
și precizate în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (4) litera (b).

În cazul în care autoritatea competentă 
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, 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 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

Amendamentul 341
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După primirea avizului AEVMP, un 
colegiu prezidat de AEVMP și format din 
autoritățile competente din toate statele 
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membre ajung, în termen de o lună, la un 
aviz comun. O autoritate competentă nu 
acordă o derogare operatorilor de piață 
care exploatează un MTF sau un OTF 
fără un aviz pozitiv comun din partea 
colegiului.

Or. en

Amendamentul 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente ar trebui să 
poată retrage autorizația pentru piețele 
reglementate, operatorii de piață sau 
societățile de investiții în ceea ce privește 
utilizarea uneia dintre derogările 
menționate la alineatul (4). Autoritățile 
competente retrag autorizația în cazul în 
care observă că derogarea este folosită 
într-un mod care deviază de la scopul său 
original sau dacă sunt de părere că 
derogarea este folosită pentru a eluda 
normele stabilite la prezentul articol.
Înainte de retragerea autorizației de a 
folosi o derogare, autoritățile competente 
notifică AEVMP și alte autorități 
competente cu privire la intenția acestora, 
oferind o explicație completă cu privire la 
raționamentul care stă la baza intenției 
respective. Notificarea intenției de a 
retrage autorizația pentru folosirea 
derogării este efectuată cât mai curând 
posibil. În termen de o lună de la primirea 
notificării, AEVMP emite un aviz 
neobligatoriu pentru autoritatea 
competentă în cauză. După primirea 
avizului, autoritatea competentă pune în 
aplicare decizia sa.
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Or. en

Justificare

Autorităților competente ar trebui să li se asigure flexibilitate suficientă nu numai pentru a 
acorda, ci și pentru a retrage autorizația de a folosi derogări. Acest lucru va asigura faptul 
că autoritățile competente vor putea reacționa rapid la evoluțiile neprevăzute ale pieței.

Amendamentul 343
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 344
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Definirea modului în care derogările ar trebui să funcționeze în mod specific ar trebui să se 
bazeze pe cunoștințe directe privind clasa de active și modul în care sunt tranzacționate 
instrumentele. AEVMP deține o expertiză mai adecvată în acest domeniu, în comparație cu 
Comisia.
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Amendamentul 345
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 346
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică ce necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 347
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intervalul ordinelor sau al cotațiilor și 
prețurile sau amploarea intereselor de 
tranzacționare la aceste prețuri, care trebuie 

(a) intervalul ordinelor sau al cotațiilor și 
prețurile sau amploarea intereselor de 
tranzacționare la aceste prețuri, care trebuie 
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făcute publice pentru fiecare clasă de 
instrumente financiare vizată, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1);

făcute publice pentru fiecare clasă de 
instrumente financiare vizată, care se 
situează sub o mărime a tranzacției de 
100 000 EUR, în conformitate cu articolul 
7 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Pragul de 100 000 EUR este suficient de redus pentru a nu acoperi tranzacțiile cu obligațiuni 
de valoare mare ale investitorilor instituționali de mari dimensiuni (prin urmare, nu va afecta 
în mod excesiv lichiditatea), însă suficient de ridicat pentru a include majoritatea 
tranzacțiilor cu amănuntul.

Amendamentul 348
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care se poate acorda o 
derogare de la obligația de publicare 
pre-tranzacționare, pentru fiecare clasă 
de instrumente financiare vizată în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), în 
funcție de:

(b) condițiile în care un instrument poate 
fi considerat suficient de lichid pentru a 
sprijini cotațiile publice continue și 
amploarea intereselor de tranzacționare,
în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) 
și (2), în funcție de:

Or. en

Amendamentul 349
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care se poate acorda o 
derogare de la obligația de publicare 
pre-tranzacționare, pentru fiecare clasă de 
instrumente financiare vizată în 

(b) condițiile în care se poate acorda o 
derogare de la obligația de publicare 
pre-tranzacționare, pentru fiecare clasă de 
instrumente financiare vizată în 
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conformitate cu alineatele (1) și (2), în 
funcție de:

conformitate cu alineatul (1), în funcție de:

Or. en

Amendamentul 350
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) modelul de piață; eliminat

Or. en

Amendamentul 351
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) modelul de piață; (i) modelul de piață, precum solicitarea de 
sisteme de cotare și sisteme de brokeraj 
vocale

Or. en

Amendamentul 352
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv 
numărul și tipul participanților activi de 
pe o anumită piață și orice alte criterii 

eliminat
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pertinente pentru evaluarea lichidității;

Or. en

Amendamentul 353
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv 
numărul și tipul participanților activi de 
pe o anumită piață și orice alte criterii 
pertinente pentru evaluarea lichidității;

(iii) profilul de lichiditate și orice alte 
criterii pertinente pentru evaluarea 
lichidității în cazul unui anumit produs;

Or. en

Amendamentul 354
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv numărul 
și tipul participanților activi de pe o 
anumită piață și orice alte criterii pertinente 
pentru evaluarea lichidității;

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv numărul 
și tipul participanților activi de pe o 
anumită piață și orice alte criterii pertinente 
pentru evaluarea lichidității, astfel încât 
produsele nelichide, episodice și continue 
să fie tratate în mod adecvat.

Or. en

Amendamentul 355
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv numărul 
și tipul participanților activi de pe o 
anumită piață și orice alte criterii pertinente 
pentru evaluarea lichidității;

(iii) pentru obligațiuni, produsele 
structurate și certificatele de emisii, 
profilul de lichiditate, inclusiv numărul și 
tipul participanților activi de pe o anumită 
piață și orice alte criterii pertinente pentru 
evaluarea lichidității;

Or. en

Amendamentul 356
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) profilul de lichiditate, inclusiv numărul 
și tipul participanților activi de pe o 
anumită piață și orice alte criterii pertinente 
pentru evaluarea lichidității;

(iii) o listă cu instrumentul considerat 
nelichid, bazată pe profilul de lichiditate, 
inclusiv numărul și tipul participanților 
activi de pe o anumită piață și orice alte 
criterii pertinente pentru evaluarea 
lichidității;

Or. en

Amendamentul 357
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) caracteristicile piețelor individuale, 
inclusiv numărul și tipul de participanți 
pe o anumită piață;

Or. en
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Amendamentul 358
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) mărimea sau tipul ordinelor, precum și 
mărimea și tipul emisiunii unui instrument 
financiar.

(iv) mărimea și tipul ordinelor, precum și 
mărimea și tipul emisiunii unui instrument 
financiar, pentru a permite diferențierea 
adecvată între piețele comerțului cu 
amănuntul, piețele intermediare și piețele 
en gros;

Or. en

Justificare

Piața instrumentelor care nu sunt de capitaluri proprii poate fi divizată în secțiuni în scopul 
calibrării modului în care ar trebui să funcționeze transparența post-tranzacționare. Ideal, 
tranzacțiile cu amănuntul ar fi raportate în timp real, tranzacțiile intermediare într-un termen 
mai îndelungat, iar tranzacțiile mari, en gros într-un termen îndelungat. Astfel, cerințele 
privind transparența post-tranzacționare ar corespunde diferitelor modele de tranzacționare 
ale diferiților participanți pe piață prin intermediul unui regim simplu, care ar putea fi ușor 
aplicat în cazul altor instrumente.

Amendamentul 359
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 360
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – 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

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică ce necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 361
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. 1095/20101.
__________________
1 a se introduce data la JO, la 12 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 362
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 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 
derogări în parte cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și în orice act 
delegat bazat pe prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 363
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 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 

(5) 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 obligatoriu către 
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competentă în cauză prin care evaluează 
compatibilitatea neîntreruptă a fiecărei 
derogări în parte cu cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și în orice act delegat 
bazat pe prezentul regulament.

autoritatea competentă în cauză prin care 
evaluează compatibilitatea neîntreruptă a 
fiecărei derogări în parte cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și în 
orice act delegat bazat pe prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 364
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care lichiditatea unei 
clase de instrumente financiare scade sub 
pragul stabilit în conformitate cu 
alineatul (5) litera (b) punctul (2), 
obligațiile menționate la articolul 7 
alineatul (1) pot fi suspendate temporar 
de către autoritatea competentă 
responsabilă cu supravegherea unuia sau 
a mai multor locuri de tranzacționare în 
care este tranzacționat instrumentul 
financiar. Pragul este definit pe baza unor 
criterii obiective.
Suspendarea este valabilă pentru o 
perioadă inițială care nu depășește trei 
luni de la data publicării sale pe site-ul 
internet al autorității competente 
pertinente. O astfel suspendare poate fi 
reînnoită pentru perioade suplimentare 
care nu depășesc trei luni fiecare, dacă 
motivele cărora li se datorează 
suspendarea se mențin în continuare. În 
cazul în care nu este reînnoită după 
perioada de trei luni, suspendarea expiră 
automat.
Înaintea suspendării (sau reînnoirii 
suspendării) acestor obligații, autoritatea 
competentă relevantă notifică AEVMP cu 
privire la propunerea și analiza sa. 
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AEVMP emite, cât mai curând posibil, un 
aviz către autoritatea competentă referitor 
la existența, , în opinia sa, a condițiilor 
menționate la prezentul alineat.
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare prin care 
specifică parametrii și metodele de calcul 
al pragului de lichiditate menționat la 
prezentul alineat.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la paragraful 
anterior, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Parametrii și metodele pentru calcularea 
pragului de către statele membre sunt 
stabilite astfel încât, atunci când se atinge 
pragul, acesta reprezintă un declin 
semnificativ al cifrei de afaceri în locurile 
de tranzacționare supravegheate de 
autoritatea notificatoare în raport cu 
nivelul mediu al cifrei de afaceri în acele 
locuri în cazul instrumentului financiar 
în cauză.

Or. en

Justificare

În condiții de tensiuni extreme pe piețe, precum în perioada colapsului băncii Lehman, o 
mare parte din piață a revenit la tranzacționarea vocală între participanții pe piață, în ceea 
ce anterior era o piață lichidă. În aceste vremuri, ar trebui să fie posibil ca autoritățile 
competente să suspende cerințele privind transparența pre-tranzacționare, astfel încât să 
permită o redresare a pieței.

Amendamentul 365
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de (1) Piețele reglementate și societățile de 
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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 obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificatele de emisii și instrumentele 
derivate admise la tranzacționare sau 
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.

investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF trebuie să facă 
publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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 și, în 
special, în termen de maximum 3 minute 
pentru piețele de obligațiuni.

Or. en

Justificare

Formularea vizează să specifice termenul maxim de raportare a unei tranzacții pe piața de 
obligațiuni. Prezentul articol ar trebui să asigure, alături de articolul 20, un mediu 
concurențial egal între toate locurile de tranzacționare, inclusiv tranzacționarea OTC, în 
ceea ce privește cerințele de transparență. În caz contrar, dacă articolul 20 ar fi lipsit de 
substanță, acest lucru ar diminua efectul factorului descurajant aferent admiterii la 
tranzacționare pe o piață reglementată.

Amendamentul 366
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 

(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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 



AM\901886RO.doc 31/190 PE489.477v01-00

RO

certificatele de emisii și instrumentele 
derivate admise la tranzacționare sau 
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.

și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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 367
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificatele de emisii și instrumentele 
derivate admise la tranzacționare sau 
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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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. 
Nivelul de informații furnizate și 
frecvența publicării sunt calibrate în mod 
proporțional cu emiterea, mărimea 
tranzacției și caracteristicile piețelor 
naționale.

Or. en
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Justificare

Cerințele de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare pentru instrumentele 
financiare pentru care (în special) a fost publicat un prospect, sunt disproporționate, având 
în vedere: faptul că aceste instrumente pot fi negociate chiar și de instituții de credit mici pe 
piețe foarte limitate, raportul cost-beneficii între transparență și sarcina asupra instituției de 
credit fiind foarte marginal.

Amendamentul 368
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
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 369
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de 
emisii și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată, certificatele de emisii și 
instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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. Nivelul de informații furnizate 
și frecvența publicării sunt calibrate în 
mod proporțional cu emiterea, mărimea 
tranzacției și caracteristicile piețelor 
naționale.

Or. en

Justificare

Cerințele de transparență post-tranzacționare pentru instrumentele financiare pentru care a 
fost publicat un prospect sunt disproporționate, având în vedere: - faptul că aceste 
instrumente pot fi negociate chiar și de instituții de credit mici pe piețe foarte limitate (și 
nereglementate), - raportul cost-beneficii între transparență și sarcina asupra instituției de 
credit este foarte marginal, - punerea în aplicare efectivă și practică ar determina 
incertitudini întrucât informațiile nu sunt întotdeauna disponibile.

Amendamentul 370
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF trebuie să facă 
publice prețul, volumul și momentul 
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momentul tranzacțiilor executate în ceea ce 
privește obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificatele de emisii și instrumentele 
derivate admise la tranzacționare sau 
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.

tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate care fac obiectul 
obligațiilor de tranzacționare menționate 
la articolul 24. 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.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate ale contrapartidelor 
nefinanciare, ceea ce reduce riscurile 
măsurabile în mod obiectiv, care sunt 
direct legate de activitatea comercială sau 
de finanțarea activităților acestei 
contrapartide.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societățile nefinanciare sunt special create pentru a 
proteja activitatea operațională împotriva riscurilor în mod flexibil și eficient. Amendamentul 
ar scuti aceste tranzacții de cerințele de transparență întrucât publicarea acestor tranzacții 
personalizate ar putea cauza probleme de confidențialitate.

Amendamentul 371
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 

(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 
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obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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.

obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată, un MTF ori un OTF 
sau orice mecanism de tranzacționare sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificatele de emisii și instrumentele 
derivate admise la tranzacționare sau 
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. În ceea ce privește 
tranzacționarea electronică, termenul 
pentru punerea la dispoziție a 
informațiilor post-tranzacționare nu 
trebuie să depășească de două ori timpul 
de latență pentru executare.

Or. en

Amendamentul 372
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la 
tranzacționare sau 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 

(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 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate care fac obiectul 
obligațiilor de tranzacționare menționate 
la articolul 24. 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 
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punct de vedere tehnic, în timp real. vedere tehnic, în timp real.

Or. en

Justificare

Acest Amendamentul limitează cerințele de transparență post-tranzacționare la instrumentele 
derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare prevăzute la articolul 24 și ar avea 
efectul excluderii tranzacțiilor contrapartidelor nefinanciare care se află sub pragul de 
compensare din EMIR de la cerințele de transparență post-tranzacționare pe care operatorii 
de piață ai MTF-urilor ar trebui să le respecte.

Amendamentul 373
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 9 – 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 propriilor 
tranzacții cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, cote de emisie și produse 
derivate în conformitate cu articolul 20, 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 propriilor tranzacții cu 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
cote de emisie și produse derivate în 
conformitate cu articolul 20, 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 374
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de (2) Piețele reglementate și societățile de 
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investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să publice detaliile propriilor 
tranzacții cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, cote de emisie și produse 
derivate în conformitate cu articolul 20, în 
condiții comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul efectiv societăților de investiții care 
sunt obligate să publice detaliile propriilor 
tranzacții cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, cote de emisie și produse 
derivate în conformitate cu articolul 20, 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 375
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, o abordare etapizată în 
funcție de produs pentru introducerea 
cerințelor la alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Dat fiind numărul de produse care vor fi acoperite de aceste dispoziții și calibrarea pe care 
atât AEVMP, cât și Comisia o consideră necesară, este adecvată utilizarea unei abordări 
etapizate, astfel încât să se capteze, în primul rând, produse mai lichide.

Amendamentul 376
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de tipul și
de mărimea lor. Autoritățile competente
pot autoriza publicarea decalată în special
în cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de:

(i) modelul de piață;
(ii) caracteristicile specifice ale activității 
de tranzacționare a unui produs;
(iii) caracteristicile piețelor individuale, 
inclusiv numărul și tipul de participanți 
pe piață;
(iv) mărimea sau tipul ordinelor, metoda 
de tranzacționare, precum și mărimea și 
tipul emisiunii unui instrument financiar;
(v) profilul și orice alte criterii relevante 
pentru evaluarea lichidității în cazul unui 
anumit produs;
Cerințele prevăzute la acest articol se 
aplică numai instrumentelor financiare 
care sunt considerate a fi suficient de 
lichide sau instrumentelor pentru care 
există o piață lichidă.
Autoritățile competente trebuie să poată 
prevedea publicarea decalată în cazul 
ordinelor de dimensiuni mari în comparație 
cu dimensiunea normală a pieței 
comerțului cu amănuntul pentru 
obligațiunea, produsul financiar structurat, 
certificatul de emisii sau instrumentul 
derivat în cauză, sau pentru tipul sau
categoria de obligațiuni, produse financiare 
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structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate în cauză, ori care au 
legătură cu distribuțiile semnificative, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (9) din Regulamentul (CE) 
nr. 2273/2003.
Autoritățile competente trebuie să asigure 
că, la momentul stabilirii tipului și 
domeniului de aplicare ale unei publicări 
decalate, sunt luate în considerare toate 
circumstanțele relevante, inclusiv 
interesul investitorilor, al emitenților de 
obligațiuni de stat și lichiditatea de pe 
piață. Autoritățile competente trebuie să 
asigure că cerințele de transparență nu 
contravin stabilității financiare sau 
obiectivelor de reglementare, precum 
reglementarea instituțiilor financiare.

Or. en

Justificare

Obligația prevăzută la articolul 9 alineatul (1) nu este adecvată pentru piețele în care numai 
un număr mic de investitori profesioniști sunt activi și toate tranzacțiile sunt de dimensiuni 
mari. Autoritățile competente ar trebui, așadar, să poată autoriza publicarea decalată din 
aceleași motive precum în cazul acordării de derogări pentru transparența pre-
tranzacționare.

Amendamentul 377
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de tipul și 
de mărimea lor. Autoritățile competente 
pot autoriza publicarea decalată în special 
în cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de tipul, de 
profilul de lichiditate (continuu, episodic 
sau nelichid), de caracteristicile specifice 
ale activității de tranzacționare și de 
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comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

mărimea lor. Autoritățile competente pot 
autoriza publicarea decalată în special în 
cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

Or. en

Amendamentul 378
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de tipul și 
de mărimea lor. Autoritățile competente 
pot autoriza publicarea decalată în special 
în cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF să decaleze publicarea detaliilor 
tranzacțiilor în funcție de tipul și de 
mărimea lor. Autoritățile competente pot 
autoriza publicarea decalată în special în 
cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

Or. en

Amendamentul 379
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor în funcție de tipul și
de mărimea lor. Autoritățile competente 
pot autoriza publicarea decalată în special 
în cazul tranzacțiilor de dimensiuni mari în 
comparație cu dimensiunea normală a 
pieței pentru obligațiunea, produsul 
financiar structurat, certificatul de emisii 
sau instrumentul derivat în cauză, sau 
pentru categoria de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de emisii 
sau instrumente derivate în cauză.

Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF să decaleze publicarea 
detaliilor tranzacțiilor de dimensiuni 
deosebit de mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
obligațiunea, produsul financiar structurat, 
certificatul de emisii sau instrumentul 
derivat în cauză, sau pentru categoria de 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii sau instrumente 
derivate în cauză.

Or. en

Amendamentul 380
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să aibă, în 
special, competența de a prevedea 
publicarea decalată în privința ordinelor 
de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței comerțului 
cu amănuntul pentru obligațiunea, 
produsul financiar structurat, certificatul 
de emisii sau instrumentul derivat în 
cauză, sau pentru tipul sau categoria de 
obligațiune, produs financiar structurat, 
certificat de emisii sau instrument derivat 
în cauză.
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Or. en

Amendamentul 381
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 publicarea decalată a 
tranzacțiilor și trebuie să prezinte aceste 
măsuri cu claritate participanților de pe 
piață și investitorilor 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 utilizate în 
practică.

Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF trebuie să obțină 
aprobarea prealabilă a autorităților 
competente privind măsurile propuse 
pentru publicarea decalată a tranzacțiilor și 
trebuie să prezinte aceste măsuri cu 
claritate participanților de pe piață și 
investitorilor 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 utilizate în
practică.

Or. en

Amendamentul 382
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 383
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – 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 pentru 
a stabili:

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 384
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 10 – 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
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Amendamentul 385
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
clase de instrumente financiare vizate, 
pentru piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții sau 
operatorii care exploatează un MTF sau 
un OTF, precum și criteriile care trebuie 
aplicate pentru a desemna tranzacțiile 
pentru care, în funcție de mărimea lor și de 
clasa de obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate în cauză, este permisă 
publicarea decalată și/sau omiterea 
volumului tranzacției.

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
clase de instrumente financiare vizate, 
pentru o piață reglementată, o societate de 
investiții, inclusiv un internalizator 
sistematic, o societate de investiții sau un 
operator care exploatează un MTF, precum 
și criteriile care trebuie aplicate pentru a 
desemna tranzacțiile pentru care, ținând 
cont de mărimea lor și de tipul de 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii sau instrumente 
derivate în cauză, este permisă publicarea 
decalată.

Or. en

Justificare

Efectul acestei formulări va fi de a garanta faptul că publicările decalate se bazează pe 
mărimea „și” pe tipul de obligațiune, pentru a asigura că derogarea nu creează discriminare 
în funcție de tipul de obligațiune. Transparența ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de 
obligațiuni, astfel încât să prevină arbitrajul de reglementare neprevăzut și să mențină un 
mediu concurențial echitabil. În plus, volumul de tranzacții pentru obligațiuni ar trebui să fie 
întotdeauna publicat, chiar dacă este vorba despre o publicare decalată.

Amendamentul 386
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
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clase de instrumente financiare vizate, 
pentru piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții sau 
operatorii care exploatează un MTF sau 
un OTF, precum și criteriile care trebuie 
aplicate pentru a desemna tranzacțiile 
pentru care, în funcție de mărimea lor și de 
clasa de obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate în cauză, este permisă 
publicarea decalată și/sau omiterea 
volumului tranzacției.

clase de instrumente financiare vizate, 
pentru o piață reglementată, o societate de 
investiții, inclusiv un internalizator 
sistematic, o societate de investiții sau un 
operator care exploatează un MTF, precum 
și criteriile care trebuie aplicate pentru a 
desemna tranzacțiile pentru care, ținând 
cont de mărimea lor și de tipul de 
obligațiuni, produse financiare structurate, 
certificate de emisii sau instrumente 
derivate în cauză, este permisă publicarea 
decalată și/sau omiterea volumului 
tranzacției.

Or. en

Amendamentul 387
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
clase de instrumente financiare vizate, 
pentru piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții sau 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF, precum și criteriile care trebuie 
aplicate pentru a desemna tranzacțiile 
pentru care, în funcție de mărimea lor și de 
clasa de obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate în cauză, este permisă 
publicarea decalată și/sau omiterea 
volumului tranzacției.

(b) condițiile de autorizare a publicării 
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
clase de instrumente financiare vizate, 
pentru o piață reglementată, o societate de 
investiții, inclusiv un internalizator 
sistematic, o societate de investiții sau un 
operator care exploatează un MTF sau un 
OTF, precum și criteriile care trebuie 
aplicate pentru a desemna tranzacțiile 
pentru care, ținând cont de mărimea lor și 
de tipul de obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate în cauză, este permisă 
publicarea decalată și/sau omiterea 
volumului tranzacției și/sau cumularea 
tranzacțiilor.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie posibilă publicarea de detalii privind tranzacțiile sub formă agregată, după 
caz.

Amendamentul 388
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a publicării
decalate a tranzacțiilor în cazul fiecărei 
clase de instrumente financiare vizate, 
pentru piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții sau 
operatorii care exploatează un MTF sau 
un OTF, precum și criteriile care trebuie 
aplicate pentru a desemna tranzacțiile 
pentru care, în funcție de mărimea lor și 
de clasa de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de 
emisii sau instrumente derivate în cauză, 
este permisă publicarea decalată și/sau 
omiterea volumului tranzacției.

(b) condițiile în care dezvăluirea 
informațiilor post-tranzacționare poate fi 
decalată, în cazul fiecărei clase de 
instrumente financiare vizate, în 
conformitate cu alineatul (1), în funcție 
de:

(i) modelul de piață;
(ii) caracteristicile specifice ale activității 
de tranzacționare a unui produs;
(iii) caracteristicile piețelor individuale,
inclusiv numărul și tipul de participanți 
pe piață;
(iv) mărimea sau tipul ordinelor, metoda 
de tranzacționare, precum și mărimea și 
tipul emisiunii unui instrument financiar;
(v) profilul de lichiditate și orice alte 
criterii pertinente pentru evaluarea 
lichidității în cazul unui anumit produs;

Or. en
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Justificare

AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare prin care specifică 
condițiile în care poate fi decalată divulgarea de informații post-tranzacționare.

Amendamentul 389
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 10 – 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 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 390
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și operatorii de 
piață, precum și societățile de investiții 
care exploatează MTF-uri și OTF-uri pun 
la dispoziția publicului informațiile 
publicate în conformitate cu articolele 3-10 
prin furnizarea datelor privind transparența 
tranzacționării în mod separat, pre și 

(1) Piețele reglementate și operatorii de 
piață, precum și societățile de investiții 
care exploatează MTF-uri pun la dispoziția 
publicului informațiile publicate în 
conformitate cu articolele 3-10 prin 
furnizarea datelor privind transparența 
tranzacționării în mod separat, pre și 
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post-tranzacționare. post-tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 391
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
furnizarea de date de transparență pre și 
post-tranzacționare, inclusiv nivelul de 
dezagregare a datelor care urmează să fie 
puse la dispoziția publicului conform 
articolului (1).

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
furnizarea de date de transparență pre și 
post-tranzacționare, inclusiv nivelul de 
dezagregare a datelor care urmează să fie 
puse la dispoziția publicului conform 
articolului (1).

Or. en

Amendamentul 392
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
să specifice furnizarea de date de 
transparență pre și post-tranzacționare, 
inclusiv nivelul de dezagregare a datelor 
care urmează să fie puse la dispoziția 
publicului conform articolului (1).

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili furnizarea de date de transparență 
pre și post-tranzacționare, inclusiv nivelul 
de dezagregare a datelor care urmează să 
fie puse la dispoziția publicului conform 
articolului (1).

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

Or. en

Amendamentul 393
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
furnizarea de date de transparență pre și 
post-tranzacționare, inclusiv nivelul de 
dezagregare a datelor care urmează să fie 
puse la dispoziția publicului conform 
articolului (1).

(2) Comisia poate adopta, în urma 
consultărilor cu AEVMP și prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care să 
specifice furnizarea de date de transparență 
pre și post-tranzacționare, inclusiv nivelul 
de dezagregare a datelor care urmează să 
fie puse la dispoziția publicului conform 
articolului (1).

Or. pl

Amendamentul 394
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile pun la dispoziția publicului 
informațiile publicate în conformitate cu 
articolele 3-10 în condiții comerciale 
rezonabile. Informațiile sunt puse la 
dispoziție gratuit, la 15 minute după 
publicarea unei tranzacții.

(1) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile pun la dispoziția publicului 
informațiile publicate în conformitate cu 
articolele 3-10 în condiții comerciale 
rezonabile. Informațiile sunt puse la 
dispoziție gratuit pentru orice parte, 
comercială sau publică, la 15 minute după 
publicarea unei tranzacții.
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Or. en

Justificare

Un furnizor de sisteme centralizate de raportare (consolidated tape provider - CTP) va pune 
la dispoziția publicului informații consolidate pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în 
timp real, pe o bază comercială rezonabilă.

Amendamentul 395
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile pun la dispoziția publicului 
informațiile publicate în conformitate cu 
articolele 3-10 în condiții comerciale 
rezonabile. Informațiile sunt puse la 
dispoziție gratuit, la 15 minute după 
publicarea unei tranzacții.

(1) Piețele reglementate, MTF-urile pun la 
dispoziția publicului informațiile publicate 
în conformitate cu articolele 3-10 în 
condiții comerciale rezonabile. Informațiile 
sunt puse la dispoziție gratuit, la 15 minute 
după publicarea unei tranzacții.

Or. en

Amendamentul 396
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile pun la dispoziția publicului 
informațiile publicate în conformitate cu 
articolele 3-10 în condiții comerciale 
rezonabile. Informațiile sunt puse la 
dispoziție gratuit, la 15 minute după 
publicarea unei tranzacții.

(1) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile pun la dispoziția publicului 
informațiile publicate în conformitate cu 
articolele 3-10 în condiții comerciale 
rezonabile și asigură un acces efectiv 
nediscriminatoriu la informații. 
Informațiile sunt puse la dispoziție gratuit, 
la 15 minute după publicarea unei 
tranzacții.
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Or. en

Amendamentul 397
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 398
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este necesară suplimentarea legislației în acest domeniu pentru a aplica, în mod efectiv, 
restul articolului.
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Amendamentul 399
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Titlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență pentru societățile de investiții 
care efectuează tranzacții extrabursiere,
inclusiv pentru internalizatorii sistematici

Transparență pentru societățile de investiții 
care efectuează tranzacții extrabursiere și 
acționează ca internalizatori sistematici

Or. en

Amendamentul 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Titlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență pentru societățile de investiții 
care efectuează tranzacții extrabursiere, 
inclusiv pentru internalizatorii sistematici

Transparență pentru locurile de 
tranzacționare cu sisteme bilaterale, 
inclusiv tranzacții extrabursiere

Or. en

Justificare

MiFID actuală clasifică, în mod adecvat, IS ca loc de tranzacționare și face din tranzacțiile 
extrabursiere o excepție de la acesta. Pentru a nu crea confuzie, platformele IS ar trebui să 
fie în continuare definite ca și loc de tranzacționare. De asemenea, IS nu sunt o subsecțiune a 
tranzacțiilor extrabursiere. Mai degrabă tranzacțiile extrabursiere ar trebui să fie o excepție 
în sistemele bilaterale.

Amendamentul 401
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici în acțiuni, (1) Internalizatorii sistematici în acțiuni, 
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certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare asemănătoare trebuie să publice 
cotații ferme referitoare la acțiunile, 
certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și 
celelalte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF pentru care 
aceștia sunt internalizatori sistematici și 
pentru care există o piață lichidă. În cazul 
acțiunilor, al certificatelor de acțiuni, al 
fondurilor tranzacționate la bursă, al 
certificatelor și al celorlalte instrumente 
financiare asemănătoare pentru care nu 
există piață lichidă, internalizatorii 
sistematici comunică cotațiile propriilor 
clienți, la cerere.

certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare asemănătoare trebuie să publice 
cotații ferme referitoare la acțiunile, 
certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și 
celelalte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau tranzacționate 
printr-un MTF pentru care aceștia sunt 
internalizatori sistematici și pentru care 
există o piață lichidă. În cazul acțiunilor, al 
certificatelor de acțiuni, al fondurilor 
tranzacționate la bursă, al certificatelor și al 
celorlalte instrumente financiare 
asemănătoare pentru care nu există piață 
lichidă, internalizatorii sistematici 
comunică cotațiile propriilor clienți, la 
cerere.

Or. en

Amendamentul 402
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate tranzacțiile cu acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare similare care nu 
sunt tranzacții intragrup în sensul 
articolului 2a din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [EMIR] și care nu sunt încheiate 
pe o piață reglementată sau printr-un 
MTF ori un OTF se încheie prin 
intermediul unei societăți de investiții care 
este un internalizator sistematic, cu 
excepția cazului în care:
(a) tranzacția privește emisiunea primară 
a instrumentului; sau
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(b) nu este disponibil niciun internalizator 
sistematic în instrumentul respectiv sau 
utilizarea unui internalizator sistematic 
disponibil nu ar fi conformă cu obligațiile 
datorate clienților în numele cărora este 
executată tranzacția sau cu definiția 
internalizatorului sistematic.
(2) Toate tranzacțiile cu obligațiuni, 
produse financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pentru care a fost publicat un 
prospect, certificate de emisii sau 
instrumente derivate care sunt eligibile 
pentru compensare sau care sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF 
sau un OTF și care nu fac obiectul 
obligației de tranzacționare de la 
articolul 26, care nu sunt încheiate pe o 
piață reglementată, printr-un MTF sau 
un OTF sau într-un loc de tranzacționare 
dintr-o țară terță considerat ca echivalent 
în conformitate cu articolul 26 alineatul 
(4), se încheie prin intermediul unei 
societăți de investiții care este un 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care:
(a) tranzacția privește emisiunea primară 
a instrumentului; sau
(b) nu este disponibil niciun internalizator 
sistematic în instrumentul respectiv sau 
utilizarea unui internalizator sistematic 
nu ar fi conformă cu obligațiile datorate 
clienților în numele cărora este executată 
tranzacția sau cu definiția 
internalizatorului sistematic.

Or. en

Justificare

Un obiectiv-cheie al regulamentului este ca toate tranzacțiile organizate să fie efectuate în 
locuri reglementate, iar tranzacțiile extrabursiere să fie limitate la tranzacțiile care au loc în 
mod ocazional, ad-hoc și sporadic.
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Amendamentul 403
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul articol și articolele 14, 15 și 
16 se aplică internalizatorilor sistematici 
care efectuează tranzacții ce nu depășesc 
mărimea normală a pieței. Internalizatorii 
sistematici care efectuează numai tranzacții 
care depășesc mărimea normală a pieței nu 
intră sub incidența dispozițiilor prezentului 
articol.

(2) Prezentul articol și articolele 14, 15 și 
16 se aplică internalizatorilor sistematici 
care efectuează tranzacții ce nu depășesc 
mărimea normală a pieței. Internalizatorii 
sistematici care efectuează numai tranzacții 
care depășesc mărimea normală a pieței
sau tranzacții sub mărimea normală a 
pieții, ca parte a tranzacțiilor în care 
executarea mai multor valori mobiliare 
este parte dintr-o tranzacție, nu intră sub 
incidența dispozițiilor prezentului articol.

Or. en

Justificare

Tranzacționarea electronică ar trebui exclusă din cerința de transparență în cazul în care 
generează ordine mai mici decât mărimea pieței. Motivul pentru această excludere este că 
activitatea tranzacționării electronice este legată, în totalitate, de activitatea tranzacțională a 
instituțiilor mari.

Amendamentul 404
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Internalizatorii sistematici pot decide 
mărimea sau mărimile tranzacțiilor pentru 
care stabilesc o cotație. Mărimea minimă a 
cotației trebuie să fie cel puțin echivalentul 
a 10 % din mărimea de piață standard a 
unei acțiuni, certificat de acțiuni, fond 
tranzacționat la bursă, certificat sau a unui 
alt instrument financiar asemănător. Pentru 

 (Nu privește versiunea în limba română.)
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acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau 
pentru orice alt instrument financiar 
asemănător, fiecare cotație include unul 
sau mai multe prețuri ferme de cumpărare 
și de vânzare, la o mărime sau mărimi care 
pot atinge mărimea normală a pieței pentru 
categoria de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare căreia îi aparține respectivul 
instrument financiar. Prețul sau prețurile 
reflectă, de asemenea, condițiile de piață 
predominante pentru acțiunea, certificatul 
de acțiuni, fondul tranzacționat la bursă, 
certificatul sau alt instrument financiar 
asemănător în cauză.

Or. de

Amendamentul 405
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate 
în conformitate cu articolul 41, măsuri 
care precizează elementele legate de 
publicarea unei cotații ferme, în 
conformitate cu alineatul (1) și de 
dimensiunea standard a pieței, în 
conformitate cu alineatul (2).

(7) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, AEVMP 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza 
elementele legate de publicarea unei cotații 
ferme, în conformitate cu alineatul (1) și de 
dimensiunea standard a pieței, în 
conformitate cu alineatul (2).

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
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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

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 406
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Obligația de tranzacționare a 

instrumentelor financiare extrabursiere 
prin intermediul internalizatorilor 

sistematici
(1) Toate tranzacțiile cu acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare similare care nu 
sunt tranzacții intragrup în sensul 
articolului 2a din Regulamentul (UE) 
nr. .../... …/… [EMIR] și care nu sunt 
încheiate pe o piață reglementată, printr-
un MTF sau un OTF se încheie prin 
intermediul unui internalizator sistematic, 
cu excepția cazului în care tranzacția 
privește emisiunea primară a 
instrumentului sau este efectuată 
extrabursier.
(2) Toate tranzacțiile cu obligațiuni, 
produse financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pentru care a fost publicat un 
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prospect, certificate de emisii sau 
instrumente derivate care sunt eligibile 
pentru compensare sau care sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF 
sau un OTF și care nu fac obiectul 
obligației de tranzacționare de la articolul 
26, care nu sunt încheiate pe o piață 
reglementată, printr-un MTF sau un OTF 
sau într-un loc de tranzacționare dintr-o 
țară terță considerat ca echivalent în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (4), 
se încheie prin intermediul unui 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacția privește 
emisiunea primară a instrumentului sau 
este efectuată extrabursier.

Or. en

Justificare

Împiedicarea unei societăți de investiții să ofere tranzacții extrabursiere va afecta negativ 
posibilitatea respectivei societăți de a gestiona interesele investitorilor. Dacă o societate de 
investiții poate găsi persoane interesate de compensarea unui ordin mare sau a unor 
instrumente nelichide, ea trebuie să poată executa acest ordin, oferind, prin urmare, serviciul 
așteptat clienților în cauză.

Amendamentul 407
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Obligația de tranzacționare a 

instrumentelor financiare extrabursiere 
prin intermediul internalizatorilor 

sistematici
(1) Toate tranzacțiile cu acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare similare care nu 
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sunt tranzacții intragrup în sensul 
articolului 3 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... …/… [EMIR] și care nu sunt 
încheiate pe o piață reglementată sau 
printr-un MTF se încheie prin 
intermediul unui internalizator sistematic, 
cu excepția cazului în care tranzacția 
privește emisiunea primară a 
instrumentului. Această cerință nu se 
aplică tranzacțiilor de dimensiuni mari, 
astfel cum s-a stabilit în conformitate cu 
articolul 4.
(2) Toate tranzacțiile cu obligațiuni, 
produse financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pentru care a fost publicat un 
prospect, certificate de emisii sau 
instrumente derivate care sunt eligibile 
pentru compensare sau care sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF 
sau un OTF și care nu fac obiectul 
obligației de tranzacționare de la articolul 
26, care nu sunt încheiate pe o piață 
reglementată, printr-un MTF sau un OTF 
sau într-un loc de tranzacționare dintr-o 
țară terță considerat ca echivalent în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (4), 
se încheie prin intermediul unui 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacția privește 
emisiunea primară a instrumentului. 
Această cerință nu se aplică tranzacțiilor 
de dimensiuni mari, astfel cum s-a stabilit 
în conformitate cu articolul 8.

Or. en

Amendamentul 408
Burkhard Balz

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

Articolul 13a
Articolul 13a
Tranzacționarea prin internalizatori 
sistematici și tranzacții extrabursiere
(1) Tranzacțiile cu acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 
similare care nu sunt tranzacții intragrup 
în sensul articolului 2a din Regulamentul 
(UE) nr. .../... …/… [EMIR] și care nu 
sunt încheiate pe o piață reglementată sau 
printr-un MTF se încheie prin 
intermediul unui internalizator sistematic, 
cu excepția cazului în care tranzacțiile 
sunt efectuate extrabursier, iar 
caracteristicile acestora includ faptul că 
sunt incidentale, ad-hoc și sporadice.
(2) Toate tranzacțiile cu obligațiuni, 
produse financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
sau pentru care a fost publicat un 
prospect, certificate de emisii sau 
instrumente derivate care sunt eligibile 
pentru compensare sau care sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF 
sau un OTF și care nu fac obiectul 
obligației de tranzacționare de la articolul 
26, care nu sunt încheiate pe o piață 
reglementată, printr-un MTF sau un OTF 
sau într-un loc de tranzacționare dintr-o 
țară terță considerat ca echivalent în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (4), 
se încheie prin intermediul unui 
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile sunt efectuate 
extrabursier, iar caracteristicile acestora 
includ faptul că sunt incidentale, ad-hoc 
și sporadice.

Or. en
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Amendamentul 409
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Internalizatorii sistematici execută 
ordinele pe care le primesc cel puțin în 
cadrul celor mai lichide locuri care 
cotează instrumentele financiare 
tranzacționate sau orice alte prețuri dintre 
cele mai favorabile pentru clientul lor.

Or. en

Amendamentul 410
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Internalizatorii sistematici execută ordinele 
primite de la clienții lor referitoare la 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă sau la alte 
instrumente financiare asemănătoare pentru 
care aceștia sunt internalizatori sistematici, 
la prețurile afișate în momentul primirii 
ordinului, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 27 din Directiva [noua 
MiFID].

În conformitate cu dispozițiile 
articolului 27 din Directiva [noua 
MiFID], internalizatorii sistematici 
execută ordinele la mărimea cotată sau la 
o mărime inferioară, primite de la clienții 
lor referitoare la acțiunile, certificatele de 
acțiuni, fondurile tranzacționate la bursă 
sau la alte instrumente financiare 
asemănătoare pentru care aceștia sunt 
internalizatori sistematici, la prețurile 
afișate în momentul primirii ordinului sau 
la alte prețuri care ar permite îndeplinirea 
obligației internalizatorului sistematic 
conform articolului 27 din Directiva 
[noua MiFID]. 

Or. en
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Justificare

Clarificare pentru a asigura faptul că internalizatorii sistematici pot executa ordine mari la 
un preț mai bun în același mod în care ar fi posibil și pentru ordine mai mici, în cazuri 
justificate. Aliniere cu alineatul (4) al aceluiași articol.

Amendamentul 411
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, internalizatorii sistematici pot 
executa ordinele pe care le primesc de la 
clienții lor profesionali la prețuri diferite 
de propriile cotații, fără a trebui să 
îndeplinească cerințele enumerate la 
alineatul (2), în cazul tranzacțiilor a căror 
executare pentru mai multe valori 
mobiliare reprezintă o tranzacție unică, 
sau în cazul ordinelor care se supun altor 
condiții decât prețul de piață în vigoare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 412
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 

(5) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, AEVMP 
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adoptă, prin intermediul actelor delegate 
în conformitate cu articolul 41, măsuri de 
specificare a criteriilor care precizează 
cazurile în care prețurile se înscriu într-un 
interval public apropiat de condițiile de 
piață, astfel cum se menționează la 
alineatul (2).

elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a stabili criteriile 
care precizează cazurile în care prețurile se 
înscriu într-un interval public apropiat de 
condițiile de piață, astfel cum se 
menționează la alineatul (2).

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

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 413
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri de 
specificare a criteriilor care precizează 
cazurile în care prețurile se înscriu într-un 
interval public apropiat de condițiile de 
piață, astfel cum se menționează la 

(5) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate, 
în urma consultărilor cu AEVMP și în 
conformitate cu articolul 41, măsuri de 
specificare a criteriilor care precizează 
cazurile în care prețurile se înscriu într-un 
interval public apropiat de condițiile de 
piață, astfel cum se menționează la 
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alineatul (2). alineatul (2).

Or. pl

Amendamentul 414
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor 
menționate la alineatul (1).

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este necesară suplimentarea legislației în acest domeniu pentru a aplica, în mod efectiv, 
restul articolului.

Amendamentul 415
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate 

(3) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, AEVMP 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
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în conformitate cu articolul 41, măsuri 
care specifică:

de reglementare pentru a stabili:

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 416
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
specifică:

(3) Pentru a asigura evaluarea eficientă a 
acțiunilor, a certificatelor de acțiuni, a 
fondurilor tranzacționate la bursă, a 
certificatelor sau a altor instrumente 
financiare asemănătoare și optimizarea 
posibilității pe care o au societățile de 
investiții de a obține cea mai bună 
tranzacție pentru clienții lor, Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor delegate, 
în urma consultărilor cu AEVMP și în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
specifică:

Or. pl

Amendamentul 417
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 418
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme pentru acele obligațiuni sau
produse financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
printr-un MTF sau un OTF, certificate de 
emisii și instrumente derivate care sunt fie 
eligibile pentru compensare, fie admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, fie 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
pentru care acestea funcționează ca 
internalizatori sistematici și pentru care 
există o piață lichidă în conformitate cu 
condițiile de la articolul 8, în cazul în care 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 419
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme pentru obligațiuni și produse 

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme pentru clienții de retail care 
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financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect,
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare,
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

vizează acele obligațiuni sau produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
printr-un MTF sau un OTF, certificate de 
emisii și instrumente derivate care sunt 
eligibile pentru compensare și admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, fie 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
pentru care acestea funcționează ca 
internalizatori sistematici și pentru care 
există o piață lichidă, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) un client al internalizatorului 
sistematic îi solicită acestuia o cotație 
fermă;
(b) internalizatorul sistematic este de 
acord să furnizeze cotația fermă.
(c) dezvăluirea de informații pre-
tranzacționare pentru aceste instrumente 
financiare nu au făcut obiectul unei 
derogări, în conformitate cu articolul 8;
(d) mărimea cotată este egală cu sau mai 
mică decât mărimea obișnuită de detaliu 
specifică a instrumentului.
Prezentul articol se aplică 
internalizatorilor sistematici care 
efectuează tranzacții ce nu depășesc 
mărimea pieței comerțului cu amănuntul. 
Internalizatorii sistematici care efectuează 
numai tranzacții mai ample decât 
mărimea pieței comerțului cu amănuntul 
nu intră sub incidența dispozițiilor 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Cerințele de transparență pre-tranzacționare ar trebui să fie mai stricte pentru instrumentele 
lichide decât pentru cele mai puțin lichide. În prezent, regimul IS pentru instrumentele care 
nu sunt de capitaluri proprii este mai extins decât regimul echivalent pentru instrumentele de 
capitaluri proprii. Prin alinierea cerințelor privind internalizatorii sistematici pentru 
instrumente de capitaluri proprii, acest text asigură că cerințele privind cotarea veniturilor 
fixe și a instrumentelor derivate sunt, cel puțin, la fel de flexibile precum în cazul 
instrumentelor de capitaluri proprii. În prezent, acestea sunt mai prescriptive. Criteriile 
pentru mărimea pieței comerțului cu amănuntul trebuie stabilite.
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Amendamentul 420
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 421
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 
instrumente derivate care sunt fie eligibile 
pentru compensare, fie admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, fie 
tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează, 
la cerere, cotații ferme pentru următoarele 
instrumente:

(i) acțiuni și obligațiuni și produse 
financiare structurate, admise la 
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tranzacționare pe o piață reglementată și 
pentru care a fost publicat un prospect;
(ii) certificate de emisii; și
(iii) instrumente derivate care sunt 
destinate a fi compensate la nivel central 
și admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF.

Or. en

Justificare

Obligația IS de a publica cotații ferme trebuie strict definită pentru a asigura că se potrivește 
cu structura pieței pentru fiecare tip specific de instrumente, bazându-se în special pe 
lichiditatea acestora. Regimul IS trebuie, de asemenea, să țină seama de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de clienți și să ofere cel mai relevant nivel de transparență.

Amendamentul 422
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care fac obiectul obligațiilor de 
tranzacționare, astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 24, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate ale contrapartidelor 
nefinanciare, care reduc riscurile 
măsurabile în mod obiectiv, ce sunt direct 
legate de activitatea comercială sau de 
finanțarea activităților acestei 
contrapartide.
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Or. en

Justificare

Obligația internalizatorului sistematic de a cota același preț pentru instrumentul în cauză 
pentru toți clienții l-ar împiedica să diferențieze între prețuri în funcție de riscul 
contrapartidei, ceea ce este esențial în tranzacțiile personalizate cu instrumente derivate cu 
societățile nefinanciare. Prin urmare, cerința de a oferi cotații ar trebuie restricționată la 
instrumente derivate care nu sunt personalizate, au un grad suficient de lichiditate și fac 
obiectul cerinței de a fi tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un MTF.

Amendamentul 423
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care fac obiectul obligației de 
tranzacționare, astfel cum se prevede la 
articolul 24, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții.

Or. en

Justificare

Obligația internalizatorilor sistematici de a cota același preț pentru un instrument specific 
pentru toți clienții i-ar împiedica să diferențieze între prețuri pentru a ține seama de riscul 
contrapartidei, pe care li se solicită să îl gestioneze în cazul tranzacțiilor cu structură 
specifică efectuate cu instrumente derivate negarantate cu societățile nefinanciare. Prin 
urmare, cerința de a furniza cotații ar trebui restricționată la instrumente derivate care fac 
obiectul obligației de tranzacționare prevăzute la articolul 24.

Amendamentul 424
Pablo Zalba Bidegain



AM\901886RO.doc 71/190 PE489.477v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme 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 instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează
cotații ferme pentru următoarele 
instrumente:

(i) obligațiuni și produse financiare 
structurate, admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată și pentru care a fost 
publicat un prospect în conformitate cu 
Directiva 2003/71/CE;
(ii) certificate de emisii; și
(iii) instrumente derivate care, pe baza 
solicitării clientului privind o cotație, sunt 
destinate a fi compensate la nivel central 
și tranzacționate pe o piață reglementată, 
printr-un MTF sau un OTF, fără norme 
care să restricționeze accesul clienților.

Or. en

Amendamentul 425
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Obligația de cotare menționată la 
primul alineat se aplică numai dacă sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) un client al internalizatorului 
sistematic îi solicită acestuia o cotație;



PE489.477v01-00 72/190 AM\901886RO.doc

RO

(b) cotația se referă la un instrument care 
este lichid;
(c) cotația este egală cu sau mai mică 
decât mărimea pieței comerțului cu 
amănuntul;
(d) perioada predeterminată de validitate 
a cotației;
(e) internalizatorul sistematic este de 
acord să furnizeze cotația.

Or. en

Justificare

Obligația IS de a publica cotații ferme trebuie strict definită pentru a asigura că se potrivește 
cu structura pieței pentru fiecare tip specific de instrumente, bazându-se în special pe 
lichiditatea acestora. Regimul IS trebuie, de asemenea, să țină seama de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de clienți și să ofere cel mai relevant nivel de transparență.

Amendamentul 426
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un client al internalizatorului 
sistematic îi solicită acestuia o cotație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 427
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) internalizatorul sistematic este de 
acord să furnizeze cotația.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 428
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Internalizatorii sistematici trebuie să 
aibă dreptul de a actualiza sau elimina 
cotațiile în orice moment pentru a indica 
modificările condițiilor de pe piață sau 
pentru a corecta erorile tehnice.

Or. en

Amendamentul 429
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale. Internalizatorii sistematici 
sunt autorizați să decidă, în funcție de 
politica lor comercială, investitorii cărora 
le permit accesul la cotațiile lor. Aceștia 
dispun de norme clare care reglementează 
accesul la cotațiile lor. Internalizatorii 
sistematici pot refuza stabilirea unei 
relații comerciale sau pot înceta această 
relație cu investitorii pe baza unor 
considerații de ordin comercial precum 
solvabilitatea investitorului, riscul de 
contrapartidă și decontarea finală a 
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tranzacției.

Or. en

Amendamentul 430
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), la cerere, în mod 
obiectiv și nediscriminatoriu, în baza 
propriei politici comerciale.
Internalizatorii sistematici sunt autorizați 
să decidă, în funcție de politica lor 
comercială, investitorii cărora le permit 
accesul la cotațiile lor. Aceștia dispun de 
norme clare care reglementează accesul
la cotațiile lor, inclusiv considerații de 
ordin comercial precum solvabilitatea 
investitorului, riscul de contrapartidă și 
decontarea finală a tranzacției.

Or. en

Justificare

Cerințele de transparență pre-tranzacționare ar trebui să fie mai stricte pentru instrumentele 
lichide decât pentru cele mai puțin lichide.  În prezent, regimul IS pentru instrumentele care 
nu sunt de capitaluri proprii este mai restrictiv decât regimul echivalent pentru instrumentele 
de capitaluri proprii. Prin alinierea cerințelor privind internalizatorii sistematici pentru 
instrumente de capitaluri proprii, acest Amendamentul asigură că cerințele privind cotarea 
veniturilor fixe și a instrumentelor derivate sunt, cel puțin, la fel de flexibile ca în cazul 
instrumentelor de capitaluri proprii. În prezent, acestea sunt mai prescriptive.

Amendamentul 431
Kay Swinburne



AM\901886RO.doc 75/190 PE489.477v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale. Internalizatorii sistematici au 
dreptul de a-și actualiza cotațiile pentru a 
răspunde mai bine condițiilor de pe piață 
sau pentru a corecta erorile.

Or. en

Justificare

Pentru a utiliza pe deplin regimul IS, este necesar ca operatorii să poată răspunde condițiilor 
de pe piață, altfel aceștia vor cota numai la prețuri ridicate pentru a evita orice risc.

Amendamentul 432
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale, cu condiția ca acestea să fie 
inferioare unei tranzacții în valoare de 
100 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 433
Jürgen Klute
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme, dacă mărimea 
cotată este egală cu sau mai mică decât 
mărimea specifică a instrumentului, în 
mod obiectiv și nediscriminatoriu, în baza 
propriei politici comerciale.

Or. en

Justificare

Publicarea obligatorie a oricărei cotații ar putea avea un efect denaturant asupra prețului 
obligațiunii și ar putea opri investitorii să plaseze ordine.

Amendamentul 434
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale, cu condiția ca mărimea cotată 
să fie egală cu sau mai mică decât 
mărimea specifică a instrumentului.

Or. en

Amendamentul 435
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Internalizatorii sistematici pun la 
dispoziția altor clienți ai societății de 
investiții cotațiile ferme furnizate în 
temeiul alineatului (1), în mod obiectiv și 
nediscriminatoriu, în baza propriei politici 
comerciale.

(2) Obligația de cotare menționată la 
primul alineat se aplică numai dacă sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) un client al internalizatorului 
sistematic, care dorește să execute un 
ordin, îi solicită acestuia o cotație;
(b) cotația se referă la un instrument care 
este lichid;
(c) cotația este egală cu sau mai mică 
decât mărimea normală a pieței;
(d) internalizatorul sistematic este de 
acord să furnizeze cotația.

Or. en

Amendamentul 436
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu o mărime specifică 
instrumentului.

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu mărimea de detaliu specifică 
instrumentului.

Or. en

Amendamentul 437
Kay Swinburne
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu o mărime specifică 
instrumentului.

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în conformitate cu 
politica lor comercială, atunci când 
mărimea cotată este mai mică sau egală cu 
o mărime specifică instrumentului.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice faptul că, atunci când oferă o cotație altor clienți, aceasta poate lua în 
considerare măsuri precum riscul de contrapartidă etc., astfel cum se reflectă în politica sa 
comercială.

Amendamentul 438
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu o mărime specifică 
instrumentului.

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții cu 
orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu o mărime a tranzacției de 
100 000 EUR. AEVMP elaborează 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a varia și a actualiza acest prag sau 
pentru a stabili praguri diferite pentru 
instrumente specifice, în special în cazul 
în care lichiditatea este o problemă.

Or. en

Justificare

Pragul de 100 000 EUR este suficient de redus pentru a nu acoperi tranzacțiile cu obligațiuni 
de valoare mare ale investitorilor instituționali de dimensiuni mari (prin urmare, nu va afecta 
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în mod excesiv lichiditatea), însă suficient de ridicat pentru a include majoritatea 
tranzacțiilor cu amănuntul.

Amendamentul 439
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ei se angajează să încheie tranzacții 
cu orice alt client căruia i-a fost pusă la 
dispoziție cotația în condițiile publicate, 
atunci când mărimea cotată este mai mică 
sau egală cu o mărime specifică 
instrumentului.

(3) Internalizatorii sistematici au dreptul 
de a-și actualiza sau modifica cotațiile în 
orice moment pentru a indica modificările 
condițiilor de pe piață sau pentru a 
corecta erorile tehnice.

Or. en

Amendamentul 440
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Internalizatorii sistematici sunt 
autorizați să stabilească limite 
nediscriminatorii și transparente privind 
numărul de tranzacții pe care se 
angajează să le efectueze cu clienții la o 
cotație dată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Internalizatorii sistematici sunt 
autorizați să stabilească limite 
nediscriminatorii și transparente privind 
numărul de tranzacții pe care se angajează 
să le efectueze cu clienții la o cotație dată.

(4) Internalizatorii sistematici sunt 
autorizați să stabilească limite 
nediscriminatorii și transparente privind 
numărul de tranzacții pe care se angajează 
să le efectueze cu clienții la o cotație dată, 
în conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 442
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cotațiile furnizate în conformitate cu 
alineatul (1), la mărimea menționată la 
alineatul (3) sau la o mărime inferioară 
acesteia trebuie făcute publice, astfel 
încât acestea să fie ușor accesibile altor 
participanți de pe piață, în condiții 
comerciale rezonabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cotațiile trebuie să fie de așa natură 
încât să garanteze faptul că societatea 
respectă obligațiile care îi revin în 
conformitate cu articolul 27 din Directiva 
[noua MiFID] și trebuie să reflecte 
condițiile predominante pe piață în ceea 

eliminat
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ce privește prețurile la care sunt încheiate 
tranzacțiile cu aceleași instrumente, sau 
cu instrumente asemănătoare, pe piețele 
reglementate, prin MTF-uri sau OTF-uri.

Or. en

Amendamentul 444
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cotațiile trebuie să fie de așa natură 
încât să garanteze faptul că societatea 
respectă obligațiile care îi revin în 
conformitate cu articolul 27 din Directiva 
[noua MiFID] și trebuie să reflecte 
condițiile predominante pe piață în ceea ce 
privește prețurile la care sunt încheiate 
tranzacțiile cu aceleași instrumente, sau cu 
instrumente asemănătoare, pe piețele 
reglementate, prin MTF-uri sau OTF-uri.

(6) Cotațiile pentru tranzacțiile de detaliu
trebuie să fie de așa natură încât să 
garanteze faptul că societatea respectă 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
articolul 27 din Directiva [noua MiFID] și 
trebuie să reflecte condițiile predominante 
pe piață în ceea ce privește prețurile la care 
sunt încheiate tranzacțiile cu aceleași 
instrumente, sau cu instrumente 
asemănătoare, pe piețele reglementate, prin 
MTF-uri sau OTF-uri.

Or. en

Amendamentul 445
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cotațiile trebuie să fie de așa natură 
încât să garanteze faptul că societatea 
respectă obligațiile care îi revin în 
conformitate cu articolul 27 din Directiva 
[noua MiFID] și trebuie să reflecte 
condițiile predominante pe piață în ceea ce 

(6) Cotațiile trebuie să fie de așa natură 
încât să garanteze faptul că societatea 
respectă obligațiile care îi revin în 
conformitate cu articolul 27 din Directiva 
[noua MiFID] și trebuie să reflecte 
condițiile predominante pe piață în ceea ce 
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privește prețurile la care sunt încheiate 
tranzacțiile cu aceleași instrumente, sau cu 
instrumente asemănătoare, pe piețele 
reglementate, prin MTF-uri sau OTF-uri.

privește prețurile la care sunt încheiate 
tranzacțiile cu aceleași instrumente, sau cu 
instrumente asemănătoare, pe piețele 
reglementate, prin MTF-uri.

Or. en

Amendamentul 446
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O societate de investiții care 
acționează ca internalizator sistematic 
pentru instrumentele menționate la 
articolul 17 alineatul (1) stabilește și 
menține proceduri și măsuri efective, 
relevante în activitățile sale ca 
internalizator sistematic, pentru 
monitorizarea periodică a respectării, de 
către clienții săi, a normelor și 
procedurilor sale. Un internalizator 
sistematic supraveghează tranzacțiile 
efectuate de clienții săi în cadrul 
sistemelor sale, în vederea identificării 
oricărei încălcări a normelor și 
procedurilor respective, a oricărei condiții 
de tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau a oricărui 
comportament care poate sugera un abuz 
de piață.

Or. en

Justificare

Pentru ca regimul IS să fie folosit pentru obligația de tranzacționare cu instrumente derivate, 
acesta trebuie să aibă sisteme și dispozitive de control suplimentare, pentru a asigura faptul 
că este rezistent și sigur.



AM\901886RO.doc 83/190 PE489.477v01-00

RO

Amendamentul 447
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Internalizatorii sistematici își pot 
actualiza cotațiile lor astfel încât să 
reflecte modificările la nivelul condițiilor 
de pe piață.

Or. en

Justificare

IS trebuie să își poată actualiza cotațiile în funcție de fluctuațiile pieței.

Amendamentul 448
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Nivelul de informații furnizate și 
frecvența publicării trebuie calibrate în 
mod proporțional cu emiterea, mărimea 
tranzacției și caracteristicile piețelor 
naționale.

Or. en

Amendamentul 449
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Un internalizator sistematic trebuie 
să raporteze autorității sale competente 



PE489.477v01-00 84/190 AM\901886RO.doc

RO

încălcările semnificative ale normelor și 
procedurilor sale, condițiile de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței sau orice comportament 
care poate sugera un abuz de piață. Un 
internalizator sistematic trebuie, de 
asemenea, să transmită fără întârziere 
informațiile relevante autorității 
competente în vederea cercetării și 
urmăririi în justiție a abuzurilor de piață 
și să îi acorde acesteia întreaga asistență 
necesară în activitatea de cercetare și 
urmărire în justiție a abuzurilor de piață 
comise în sistemele sale sau prin 
intermediul acestora.

Or. en

Justificare

Pentru ca regimul IS să fie folosit pentru obligația de tranzacționare cu instrumente derivate, 
acesta trebuie să aibă sisteme și dispozitive de control suplimentare, pentru a asigura faptul 
că este rezistent și sigur.

Amendamentul 450
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente și AEVMP 
monitorizează aplicarea prezentului articol 
privind mărimea la care cotațiile sunt puse 
la dispoziția clienților societății de 
investiții și a altor participanți de pe piață 
în raport cu alte activități de tranzacționare 
ale societății, precum și privind gradul în 
care cotațiile reflectă condițiile de piață 
predominante în ceea ce privește 
tranzacțiile cu același instrument sau cu 
instrumente asemănătoare, care au loc pe 
piețele reglementate, ori prin MTF-uri sau 
OTF-uri. În termen de 2 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului articol, 

(1) Autoritățile competente și AEVMP 
monitorizează aplicarea prezentului articol 
privind mărimea la care cotațiile sunt puse 
la dispoziția clienților societății de 
investiții și a altor participanți de pe piață 
în raport cu alte activități de tranzacționare 
ale societății, precum și privind gradul în 
care cotațiile reflectă condițiile de piață 
predominante în ceea ce privește 
tranzacțiile cu același instrument sau cu 
instrumente asemănătoare, care au loc pe 
piețele reglementate, ori prin MTF-uri. În 
termen de 2 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului articol, AEVMP 
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AEVMP înaintează Comisiei un raport 
privind aplicarea prezentului articol. În 
cazul în care există o activitate importantă 
de cotare și tranzacționare la un nivel situat 
cu puțin peste pragul menționat la 
articolul 17 alineatul (3) sau în afara 
condițiilor de piață predominante, AEVMP 
raportează Comisiei înainte de acest 
termen.

înaintează Comisiei un raport privind 
aplicarea prezentului articol. În cazul în 
care există o activitate importantă de cotare 
și tranzacționare la un nivel situat cu puțin 
peste pragul menționat la articolul 17 
alineatul (3) sau în afara condițiilor de 
piață predominante, AEVMP raportează 
Comisiei înainte de acest termen.

Or. en

Amendamentul 451
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care precizează
mărimile menționate la articolul 17 
alineatul (3), la care societatea inițiază 
tranzacții cu oricare alt client căruia îi este 
pusă la dispoziție cotația.

(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza mărimile menționate la 
articolul 17 alineatul (3), la care societatea 
inițiază tranzacții cu oricare alt client 
căruia îi este pusă la dispoziție cotația.

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui să fie o concluzie tehnică a AEVMP, întrucât ea are o expertiză mai 
adecvată în acest domeniu decât Comisia.

Amendamentul 452
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul (2) AEVMP elaborează proiecte de 
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actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care precizează
mărimile menționate la articolul 17 
alineatul (3), la care societatea inițiază 
tranzacții cu oricare alt client căruia îi este 
pusă la dispoziție cotația.

standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza mărimile menționate la 
articolul 17, la care societatea inițiază 
tranzacții cu oricare alt client căruia îi este 
pusă la dispoziție cotația. Aceste mărimi 
trebuie să corespundă unei mărimi 
solicitate în mod normal de un investitor 
obișnuit în subcategoria relevantă a 
instrumentului din cadrul unei clase de 
active.
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

Pentru a proteja clienții de detaliu sprijinind, în același timp, lichiditatea pe piețele en gros, 
obligațiile de cotare publică pre-tranzacționare pentru IS care efectuează tranzacții cu 
instrumente care nu sunt de capitaluri proprii ar trebui să se aplice mărimii obișnuite a 
tranzacțiilor cu amănuntul din subcategoria instrumentului în cauză. Aceasta este o chestiune 
tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin urmare, este mai adecvat ca 
responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 453
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care precizează 
mărimile menționate la articolul 17 
alineatul (3), la care societatea inițiază 
tranzacții cu oricare alt client căruia îi este 
pusă la dispoziție cotația.

(2) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care precizează 
mărimile menționate la articolul 17 
alineatul (3), la care societatea inițiază 
tranzacții cu oricare alt client căruia îi este 
pusă la dispoziție cotația. Aceste măsuri 
indică faptul că obiectivul lor este 
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consolidarea transparenței pentru 
investitorii de detaliu și stabilește 
categoriile de instrumente din punctul de 
vedere al claselor de active, volumului și 
lichidității.

Or. en

Amendamentul 454
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor, 
astfel cum se menționează la articolul 17 
alineatul (5).

(3) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor, 
astfel cum se menționează la articolul 17 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 455
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor, 
astfel cum se menționează la articolul 17 
alineatul (5).

(3) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” pentru publicarea cotațiilor, 
astfel cum se menționează la articolul 17 
alineatul (5).

Or. en
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Justificare

Este necesară suplimentarea legislației în acest domeniu pentru a aplica, în mod efectiv, 
restul articolului.

Amendamentul 456
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 457
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
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tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

printr-un MTF, fac publice volumul și 
prețul respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 458
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF, fac publice volumul și 
prețul respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 459
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
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tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF, fac publice 
volumul și prețul respectivelor tranzacții, 
precum și momentul la care acestea au fost 
încheiate. Aceste informații sunt publicate 
prin intermediul unui APA. Informațiile 
sunt puse la dispoziție gratuit pentru orice 
parte, comercială sau publică, la 
15 minute după publicarea unei 
tranzacții.

Or. en

Justificare

Informații disponibile pentru public pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real, pe 
o bază comercială rezonabilă.

Amendamentul 460
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF, fac publice, pe 
cât posibil, din punct de vedere tehnic, în 
timp real, volumul și prețul respectivelor 
tranzacții, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

Or. en
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Amendamentul 461
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
respectivelor tranzacții, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau care sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF, fac publice 
volumul și prețul respectivelor tranzacții, 
precum și momentul la care acestea au fost 
încheiate. Aceste informații sunt publicate 
prin intermediul unui APA, pe cât posibil, 
din punct de vedere tehnic, în timp real.
În ceea ce privește tranzacționarea 
electronică, termenul pentru punerea la 
dispoziție a informațiilor post-
tranzacționare nu trebuie să depășească 
dublul perioadei de latență pentru 
executare.

Or. en

Amendamentul 462
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 6. În cazul în care măsurile 
adoptate în conformitate cu articolul 6 
prevăd raportarea decalată a anumitor 

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 6. În cazul în care măsurile 
adoptate în conformitate cu articolul 6 
prevăd raportarea decalată a anumitor 
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categorii de tranzacții cu acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
asemănătoare, această posibilitate se aplică 
și în cazul în care aceleași tranzacții sunt 
încheiate în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor sau a OTF-urilor.

categorii de tranzacții cu acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
similare, această posibilitate se aplică și în 
cazul în care aceleași tranzacții sunt 
încheiate în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor.

Or. en

Amendamentul 463
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 6. În cazul în care măsurile 
adoptate în conformitate cu articolul 6 
prevăd raportarea decalată a anumitor 
categorii de tranzacții cu acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
asemănătoare, această posibilitate se aplică 
și în cazul în care aceleași tranzacții sunt 
încheiate în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor sau a OTF-urilor.

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 6. În cazul în care măsurile 
adoptate în conformitate cu articolul 6 
prevăd raportarea decalată a anumitor 
categorii de tranzacții cu acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
similare, această posibilitate se aplică și în 
cazul în care aceleași tranzacții sunt 
încheiate în afara piețelor reglementate, a 
MTF-urilor.

Or. en

Amendamentul 464
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili:

Or. en

Justificare

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 465
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) subliniază identificarea și 
diferențierea diverselor tipuri de 
tranzacții, inclusiv tranzacțiile 
extrabursiere, în funcție de natura lor.

Or. en

Amendamentul 466
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 19 – 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 467
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP identifică principiile și 
criteriile în baza cărora dispozițiile 
privind utilizarea APA conform 
alineatului (1) fac obiectul unei derogări 
pentru societățile de investiții care execută 
volume relativ mici de tranzacții cu 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau 
alte instrumente financiare. În astfel de 
cazuri, AEVMP prevede dispoziții 
specifice cu privire la conținutul minim și 
formatul informațiilor publicate prin 
sistemele proprii de publicare.

Or. en

Justificare

Intermediarii de dimensiuni mici, cu volume demonstrabil mici de tranzacții cu instrumentele 
și produsele financiare menționate la articolele 19 și 20 s-ar confrunta cu unele costuri 
disproporționate de operare pentru a respecta dispoziția privind regimul publicării post-
tranzacționare, prin intermediul APA-urilor. Așadar, acestora li se va acorda o clauză de 
derogare, bazată pe principiile și criteriile identificate de AEVMP, care ar permite folosirea
sistemelor proprii de publicare. Acest dispozitiv nu ar împiedica regimul privind publicarea 
post-tranzacționare și ar dobândi un nivel mai ridicat de flexibilitate și proporționalitate.

Amendamentul 468
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP identifică principiile și 
criteriile în baza cărora dispozițiile 
privind utilizarea APA conform 
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alineatului (1) fac obiectul unei derogări 
pentru societățile de investiții care execută 
volume relativ mici de tranzacții cu 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau 
alte instrumente financiare. În astfel de 
cazuri, AEVMP prevede dispoziții 
specifice cu privire la conținutul minim și 
formatul informațiilor publicate prin 
utilizarea sistemelor proprii de publicare.

Or. en

Justificare

Intermediarii de dimensiuni mici, cu volume demonstrabil mici de tranzacții cu instrumentele 
și produsele financiare menționate la articolele 19 și 20 s-ar confrunta foarte probabil cu 
unele costuri disproporționate de funcționare pentru a respecta dispoziția privind regimul 
publicării post-tranzacționare, prin intermediul APA-urilor. Așadar, acestora li se va acorda 
o clauză de derogare, bazată pe principiile și criteriile identificate de AEVMP, care ar 
permite folosirea sistemelor proprii de publicare.

Amendamentul 469
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
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Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 470
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF, 
trebuie să facă publice volumul și prețul 
tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 471
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
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tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate printr-
un MTF sau un OTF, trebuie să facă 
publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare ori 
sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată sau sunt tranzacționate printr-
un MTF sau un OTF, trebuie să facă 
publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile extrabursiere necompensate, care sunt raportate în continuare registrelor 
centrale de tranzacții, nu sunt suficient de standardizate pentru ca publicarea prețurilor să fie 
utilă. A se vedea, de asemenea, considerentul (29) al MiFID pentru a evita dubla raportare.

Amendamentul 472
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6)
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (9)
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
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un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 473
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

Or. en

Justificare

Cerințele de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare pentru instrumentele 
financiare pentru care a fost publicat un prospect sunt disproporționate, având în vedere 
faptul că aceste instrumente pot fi negociate chiar și de instituții de credit de dimensiuni mici 
pe piețe foarte limitate (și nereglementate), raportul cost-beneficii între transparență și 
sarcina asupra instituției de credit este foarte marginal, iar punerea în aplicare eficientă și 
practică ar fi „incertă” întrucât informațiile nu sunt întotdeauna disponibile.
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Amendamentul 474
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF, trebuie să 
facă publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care fac obiectul obligațiilor de 
tranzacționare, astfel cum se menționează 
la articolul 24, trebuie să facă publice 
volumul și prețul tranzacțiilor respective, 
precum și momentul la care acestea au fost 
încheiate. Aceste informații sunt publicate 
prin intermediul unui APA.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate ale contrapartidelor 
nefinanciare, care reduc riscurile 
măsurabile în mod obiectiv, ce sunt direct 
legate de activitatea comercială sau de 
finanțarea activităților acestei 
contrapartide.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societăți de dimensiuni mari sunt special create pentru a 
proteja activitatea operațională împotriva riscurilor în mod flexibil și eficient. Amendamentul 
ar scuti aceste tranzacții de cerințele de transparență întrucât publicarea acestor tranzacții 
personalizate ar putea cauza probleme de confidențialitate.
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Amendamentul 475
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
sau sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
un OTF, trebuie să facă publice volumul și 
prețul tranzacțiilor respective, precum și 
momentul la care acestea au fost încheiate. 
Aceste informații sunt publicate prin 
intermediul unui APA, pe cât posibil, din 
punct de vedere tehnic, în timp real. În 
ceea ce privește tranzacționarea 
electronică, disponibilitatea informațiilor 
post-tranzacționare nu trebuie să 
depășească dublul perioadei de latență 
pentru executare.

Or. en

Amendamentul 476
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
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tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate printr-
un MTF sau un OTF, trebuie să facă 
publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
astfel cum se solicită în 
Directiva 2003/71/CE, cu certificate de 
emisii și instrumente derivate care sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate printr-
un MTF sau un OTF, cu condiția ca 
tranzacția relevantă să facă obiectul unei 
compensări obligatorii, trebuie să facă 
publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate, cu condiția ca 
tranzacția să aibă legătură cu un 
instrument financiar lichid și să fie egală 
cu sau mai mică decât mărimea normală 
a pieței. Aceste informații sunt publicate 
prin intermediul unui APA.

Or. en

Amendamentul 477
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 10. Atunci când măsurile adoptate 
în temeiul articolului 10 prevăd raportarea 
decalată a anumitor categorii de tranzacții 
cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate, această posibilitate se 
aplică și în cazul în care aceste tranzacții 
sunt încheiate în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF.

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 10. Atunci când măsurile adoptate 
în temeiul articolului 10 prevăd raportarea 
decalată a anumitor categorii de tranzacții 
cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate, această posibilitate se 
aplică și în cazul în care aceste tranzacții 
sunt încheiate în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF.

Or. en
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Amendamentul 478
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 10. Atunci când măsurile adoptate 
în temeiul articolului 10 prevăd raportarea 
decalată a anumitor categorii de tranzacții 
cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate, această posibilitate se 
aplică și în cazul în care aceste tranzacții 
sunt încheiate în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui 
OTF.

(2) Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (1) și termenele la care ele sunt 
publicate satisfac cerințele stabilite la 
articolul 10. Atunci când măsurile adoptate 
în temeiul articolului 10 prevăd raportarea 
decalată a anumitor categorii de tranzacții 
cu obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau 
instrumente derivate, această posibilitate se 
aplică și în cazul în care aceste tranzacții 
sunt încheiate în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF.

Or. en

Amendamentul 479
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente pot autoriza 
societățile de investiții să prevadă o 
publicare decalată în conformitate cu 
articolul 10.

Or. en

Justificare

Pentru a obține un mediu concurențial echitabil între diferite locuri de tranzacționare, și 
societățile de investiții care acționează în nume propriu sau în numele clienților ar trebui să 
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poată solicita o derogare sau publicarea decalată în aceleași condiții precum societățile de 
investiții sau operatorii de piață care exploatează un MTF sau un OTF. Acest lucru este 
important dat fiind faptul că numai societățile de investiții pot solicita derogări și publicarea 
decalată atunci când tranzacționează numai la nivel extrabursier.

Amendamentul 480
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 20 – 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

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 481
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1 (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 482
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) AEVMP identifică principiile și 
criteriile în baza cărora dispozițiile 
privind utilizarea APA conform 
alineatului (1) fac obiectul unei derogări 
pentru societățile de investiții care execută 
volume relativ mici de tranzacții cu 
obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii și 
instrumente derivate. În astfel de cazuri, 
AEVMP prevede dispoziții specifice cu 
privire la conținutul minim și formatul 
informațiilor publicate prin utilizarea 
sistemelor proprii de publicare.

Or. en

Amendamentul 483
Alfredo Pallone

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP identifică principiile și 
criteriile în baza cărora dispozițiile 
privind utilizarea APA conform 
alineatului (1) fac obiectul unei derogări 
pentru societățile de investiții care execută 
volume relativ mici de tranzacții cu 
obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii și 
instrumente derivate. În astfel de cazuri, 
AEVMP prevede dispoziții specifice cu 
privire la conținutul minim și formatul 
informațiilor publicate prin utilizarea 
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sistemelor proprii de publicare.

Or. en

Justificare

A se vedea, articolul 19 alineatul (3a).

Amendamentul 484
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor sau ai OTF-urilor mențin la 
dispoziția autorității competente, timp de 
cel puțin cinci ani, datele pertinente 
referitoare la toate ordinele referitoare la 
instrumente financiare afișate de sistemele 
lor. Înregistrările conțin toate detaliile 
necesare în scopul aplicării articolului 23 
alineatele (1) și (2). AEVMP are rolul de 
mediator și coordonator în ceea ce privește 
accesarea de către autoritățile competente a 
informațiilor în conformitate cu dispozițiile 
prezentului alineat.

(2) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor mențin la dispoziția autorității 
competente, timp de cel puțin cinci ani, 
datele pertinente referitoare la toate 
ordinele referitoare la instrumente 
financiare afișate de sistemele lor. 
Înregistrările conțin toate detaliile necesare 
în scopul aplicării articolului 23 alineatele 
(1) și (2). AEVMP are rolul de mediator și 
coordonator în ceea ce privește accesarea 
de către autoritățile competente a 
informațiilor în conformitate cu dispozițiile 
prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 485
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor sau ai OTF-urilor mențin la 
dispoziția autorității competente, timp de 
cel puțin cinci ani, datele pertinente 
referitoare la toate ordinele referitoare la 

(2) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor sau ai OTF-urilor mențin la 
dispoziția autorității competente, timp de 
cel puțin cinci ani, datele pertinente 
referitoare la toate ordinele referitoare la 
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instrumente financiare afișate de sistemele 
lor. Înregistrările conțin toate detaliile 
necesare în scopul aplicării articolului 23 
alineatele (1) și (2). AEVMP are rolul de 
mediator și coordonator în ceea ce privește 
accesarea de către autoritățile competente a 
informațiilor în conformitate cu dispozițiile 
prezentului alineat.

instrumente financiare afișate de sistemele 
lor. Înregistrările conțin toate detaliile 
necesare în scopul aplicării articolului 23 
alineatele (1) și (3). AEVMP are rolul de 
mediator și coordonator în ceea ce privește 
accesarea de către autoritățile competente a 
informațiilor în conformitate cu dispozițiile 
prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 486
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care efectuează 
tranzacții cu instrumente financiare 
prezintă autorității competente rapoarte 
care conțin detaliile acestor tranzacții, cât 
mai repede posibil și cel târziu până la 
încheierea zilei lucrătoare următoare. În 
conformitate cu articolul 89 din 
Directiva [noua MiFID], autoritățile 
competente iau măsurile necesare pentru a 
se asigura că autoritatea competentă a 
pieței celei mai relevante în ceea ce 
privește lichiditatea pentru respectivele 
instrumente financiare primește, de 
asemenea, aceste informații.

(1) Societățile de investiții care efectuează 
tranzacții cu instrumente financiare 
prezintă autorității competente rapoarte 
care conțin detaliile acestor tranzacții, cât 
mai repede posibil și cel târziu până la 
încheierea zilei lucrătoare următoare. În 
conformitate cu articolul 89 din 
Directiva [noua MiFID], autoritățile 
competente iau măsurile necesare pentru a 
se asigura că AEVMP și autoritatea 
competentă a pieței celei mai relevante în 
ceea ce privește lichiditatea pentru 
respectivele instrumente financiare 
primesc, de asemenea, aceste informații.

Or. en

Amendamentul 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care 
nu sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF, instrumentelor financiare a căror 
valoare nu depinde de cea a unui 
instrument financiar admis la 
tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF și nici instrumentelor 
financiare care nu au sau nu sunt 
susceptibile de a avea vreun efect asupra 
unui instrument financiar admis la 
tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF.

eliminat

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că societățile de investiții raportează, de asemenea, tranzacțiile pe care 
le execută extrabursier.

Amendamentul 488
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care 
nu sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF, instrumentelor financiare a căror 
valoare nu depinde de cea a unui 
instrument financiar admis la 
tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF și nici instrumentelor 
financiare care nu au sau nu sunt 
susceptibile de a avea vreun efect asupra 
unui instrument financiar admis la 

eliminat
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tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF.

Or. en

Amendamentul 489
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care nu 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
instrumentelor financiare a căror valoare 
nu depinde de cea a unui instrument 
financiar admis la tranzacționare sau 
tranzacționat printr-un MTF sau un OTF
și nici instrumentelor financiare care nu au 
sau nu sunt susceptibile de a avea vreun 
efect asupra unui instrument financiar 
admis la tranzacționare sau tranzacționat 
printr-un MTF sau un OTF.

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care nu 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF, 
instrumentelor financiare a căror valoare 
nu depinde de cea a unui instrument 
financiar admis la tranzacționare sau 
tranzacționat printr-un MTF și nici 
instrumentelor financiare care nu au sau nu 
sunt susceptibile de a avea vreun efect 
asupra unui instrument financiar admis la 
tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF.

Or. en

Amendamentul 490
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care nu 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
instrumentelor financiare a căror valoare 
nu depinde de cea a unui instrument 
financiar admis la tranzacționare sau 

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică instrumentelor financiare care nu 
sunt admise la tranzacționare sau 
tranzacționate printr-un MTF sau un OTF, 
instrumentelor financiare a căror valoare 
nu depinde de cea a unui instrument 
financiar admis la tranzacționare pe o piață 
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tranzacționat printr-un MTF sau un OTF și 
nici instrumentelor financiare care nu au 
sau nu sunt susceptibile de a avea vreun 
efect asupra unui instrument financiar 
admis la tranzacționare sau tranzacționat 
printr-un MTF sau un OTF.

reglementată sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF și nici instrumentelor 
financiare care nu au sau nu sunt 
susceptibile de a avea vreun efect asupra 
unui instrument financiar admis la 
tranzacționare sau tranzacționat printr-un 
MTF sau un OTF.

Or. en

Amendamentul 491
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici 
din cadrul societății de investiții, 
responsabili pentru decizia de investiție și 
executarea tranzacției, precum și 
mijloacele de identificare a societăților de 
investiții în cauză. Pentru tranzacțiile care 
nu sunt efectuate pe o piață reglementată, 
printr-un MTF sau un OTF, rapoartele 
includ, de asemenea, o denumire de 
identificare a tipului de tranzacții în 
conformitate cu măsurile care trebuie 
adoptate în temeiul dispozițiilor de la 
articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a) .

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția, 
precum și mijloacele de identificare a 
societăților de investiții în cauză. Pentru 
tranzacțiile care nu sunt efectuate pe o 
piață reglementată, printr-un MTF sau un 
OTF, rapoartele includ, de asemenea, o 
denumire de identificare a tipului de 
tranzacții în conformitate cu măsurile care 
trebuie adoptate în temeiul dispozițiilor de 
la articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a) .

Or. en

Justificare

Deși includerea unor astfel de rapoarte detaliate ar implica o sarcină suplimentară pentru 
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autoritățile de reglementare, societățile de investiții ar trebui să dețină ele însele informațiile 
într-un format adecvat, astfel încât, în cazul unei cercetări a abuzurilor, să poată identifica 
persoana sau algoritmul care a încheiat o anumită tranzacție.

Amendamentul 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici din 
cadrul societății de investiții, responsabili 
pentru decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a) .

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la tipul, clasa de active, denumirea 
și numărul instrumentelor cumpărate sau 
vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, o 
denumire de identificare a clienților în 
numele cărora societatea de investiții a 
efectuat tranzacția respectivă, o denumire 
de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor electronici din cadrul societății 
de investiții, responsabili pentru decizia de 
investiție și executarea tranzacției, precum 
și mijloacele de identificare a societăților 
de investiții în cauză. Pentru tranzacțiile 
care nu sunt efectuate pe o piață 
reglementată, printr-un MTF sau un OTF, 
rapoartele includ, de asemenea, o denumire 
de identificare a tipului de tranzacții în 
conformitate cu măsurile care trebuie 
adoptate în temeiul dispozițiilor de la 
articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a) .

Or. en

Justificare

Pentru a permite aplicarea unor limite de poziție consistente pentru locurile de 
tranzacționare, tranzacțiile care nu au legătură cu expunerea comercială ar trebui indicate și 
raportate într-un format standardizat, comparabil, către un sistem central operat de AEVMP. 
Datele din acest sistem vor permite autorităților competente să restricționeze temporar 
crearea de noi poziții care nu servesc obiectivului de acoperire a riscului. De asemenea, 
acesta va sprijini autoritățile competente în monitorizarea și atenuarea riscurilor sistemice și 
de mare amploare.
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Amendamentul 493
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici din 
cadrul societății de investiții, responsabili 
pentru decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a).

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici din 
cadrul societății de investiții, responsabili 
pentru decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF, rapoartele includ, de asemenea, o 
denumire de identificare a tipului de 
tranzacții în conformitate cu măsurile care 
trebuie adoptate în temeiul dispozițiilor de 
la articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a).

Or. en

Amendamentul 494
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
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prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici
din cadrul societății de investiții, 
responsabili pentru decizia de investiție și 
executarea tranzacției, precum și 
mijloacele de identificare a societăților de 
investiții în cauză. Pentru tranzacțiile care 
nu sunt efectuate pe o piață reglementată, 
printr-un MTF sau un OTF, rapoartele 
includ, de asemenea, o denumire de 
identificare a tipului de tranzacții în 
conformitate cu măsurile care trebuie 
adoptate în temeiul dispozițiilor de la 
articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a).

prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 
respectivă, o denumire de identificare a 
algoritmilor și a factorilor de stimulare a 
acelor algoritmi, responsabili pentru 
decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a).

Or. en

Justificare

Autoritățile de reglementare sunt interesate să identifice persoana, fizică sau juridică, care a 
luat decizia tranzacționării. Dat fiind faptul că respectivii clienți pot preciza algoritmii pe 
care doresc să îi folosească societatea de investiții pentru a atinge obiectivele lor sau că pot 
lăsa la latitudinea societății de investiții să stabilească algoritmii pe care să îi folosească 
pentru o executare optimă, identitatea persoanei care a folosit algoritmul este utilă pentru 
autoritatea de reglementare.

Amendamentul 495
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la tipul, clasa de active, denumirea 
și numărul instrumentelor cumpărate sau 
vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, o 
denumire de identificare a clienților în 
numele cărora societatea de investiții a 
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respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici din 
cadrul societății de investiții, responsabili 
pentru decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a).

efectuat tranzacția respectivă, o denumire 
de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor electronici din cadrul societății 
de investiții, responsabili pentru decizia de 
investiție și executarea tranzacției, precum 
și mijloacele de identificare a societăților 
de investiții în cauză. În plus, pentru 
tranzacțiile legate de instrumente derivate 
pe mărfuri, raportul indică faptul dacă 
aceste tranzacții se califică drept 
tranzacții de acoperire a riscului bona 
fide. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 496
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Societățile de investiții trebuie să 
păstreze registre interne, disponibile la 
cerere pentru autoritățile competente, 
inclusiv o denumire de identificare a 
clienților în numele cărora societatea de 
investiții a efectuat tranzacția respectivă, 
și o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici 
din cadrul societății de investiții, 
responsabili pentru luarea deciziei 
referitoare la investiție și executarea 
tranzacției.

Or. en
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Justificare

Întrucât includerea unor astfel de rapoarte detaliate ar implica o sarcină suplimentară pentru 
autoritățile de reglementare, societățile de investiții ar trebui să dețină ele însele informațiile 
într-un format adecvat, astfel încât, în cazul unei cercetări a abuzurilor, să poată identifica 
persoana sau algoritmul care a încheiat o anumită tranzacție.

Amendamentul 497
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Societățile de investiții care transmit 
ordinele trebuie să includă toate 
informațiile necesare în temeiul alineatelor 
(1) și (3) în transmiterea ordinelor 
respective. În locul includerii unei 
denumiri de identificare a clienților în
numele cărora societatea de investiții a 
transmis ordinul respectiv sau a unei 
denumiri de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor electronici din cadrul societății 
de investiții responsabili pentru decizia de 
investiție și executarea tranzacției, 
societatea de investiții poate decide, de 
asemenea, să raporteze ordinul transmis în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1).

(4) Societățile de investiții care transmit 
ordinele trebuie să includă toate 
informațiile necesare în temeiul alineatelor 
(1) și (3) în transmiterea ordinelor 
respective. În locul includerii unei 
denumiri de identificare a clienților finali 
în numele cărora societatea de investiții a 
transmis ordinul respectiv sau a unei 
denumiri de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor electronici din cadrul societății 
de investiții responsabili pentru decizia de 
investiție și executarea tranzacției, 
societatea de investiții poate decide, de 
asemenea, să raporteze ordinul transmis în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 498
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor sau ai OTF-urilor prezintă 

(5) Operatorii piețelor reglementate, ai 
MTF-urilor prezintă rapoarte care conțin 
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rapoarte care conțin detalii referitoare la 
tranzacțiile cu instrumente tranzacționate 
prin propria platformă, care sunt executate 
prin intermediul propriilor sisteme de o 
societate care nu face obiectul prezentului 
regulament în conformitate cu alineatele 
(1) și (3).

detalii referitoare la tranzacțiile cu 
instrumente tranzacționate prin propria 
platformă, care sunt executate prin 
intermediul propriilor sisteme de o 
societate care nu face obiectul prezentului 
regulament în conformitate cu alineatele 
(1) și (3).

Or. en

Amendamentul 499
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul raportării denumirii de 
identificare a clienților, astfel cum se 
solicită la alineatele (3) și (4), societatea 
de investiții utilizează:
(i) un identificator al persoanelor juridice, 
stabilit pentru a identifica clienții care 
sunt entități juridice, sub forma unui cod 
alfanumeric de 20 de cifre;
(ii) un identificator atribuit în 
conformitate cu standardele tehnice de 
reglementare elaborate de AEVMP pentru 
persoane fizice și entități care nu fac 
obiectul atribuirii unui identificator al 
persoanelor juridice.
În acest scop, fiecare stat membru 
definește un identificator care permite 
identificarea resortisanților săi și a 
fiecărei entități juridice stabilite pe 
teritoriul său. Acesta este stabilit de statul
membru cel puțin la nivel național, astfel 
încât fiecare entitate națională sau 
juridică situată în respectivul stat membru 
să aibă un identificator unic.
Fiecare stat membru va fi, de asemenea, 
în măsură să transmită fiecare 
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identificator național în rapoartele de 
tranzacții către alte state membre în 
conformitate cu alineatele (1) și (7), fără 
a aduce atingere dispozițiilor aplicabile 
[Directiva 95/46/CE și textele revizuite] 
privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date.
Fiecare stat membru se asigură că acești 
identificatori permit altor state membre să 
obțină rapid informații privind identitatea 
clientului, fie prin transmiterea identității 
clientului (numele) în sine, fie printr-un 
mecanism care furnizează identitatea 
clientului (numele) fără a solicita 
depunerea unei cereri ad-hoc la societatea 
de investiții relevantă.

Or. en

Amendamentul 500
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 



AM\901886RO.doc 117/190 PE489.477v01-00

RO

un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [7]
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.

un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [6]
din Regulamentul [ ] (EMIR), care este 
aprobat ca ARM, iar aceste rapoarte 
cuprind detaliile necesare în conformitate 
cu alineatele (1) și (3), se consideră că 
obligația societăților de investiții prevăzută 
la alineatul (1) a fost respectată.

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată dubla raportare, iar posibilitatea de a aproba registrele centrale de 
tranzacții ca ARM este, prin urmare, pozitivă.

Amendamentul 501
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 
un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată sau MTF-urile prin ale căror 
sisteme s-a încheiat tranzacția. Sistemele 
de corelare a ordinelor (trade-matching) 
sau cele de raportare a tranzacțiilor, 
inclusiv registrele centrale de tranzacții 
înregistrate sau recunoscute în 
conformitate cu titlul VI din Regulamentul 
[ ] (EMIR), pot fi aprobate ca ARM de 
către autoritatea competentă. În cazul în 
care tranzacțiile sunt raportate direct 
autorității competente de către o piață 
reglementată, un MTF sau un ARM, 
obligația societăților de investiții prevăzută 
la alineatul (1) poate fi ridicată. În cazul în 
care tranzacțiile au fost raportate către un 
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raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [7] 
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.

registru central de tranzacții în 
conformitate cu articolul [7] din 
Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.

Or. en

Amendamentul 502
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 
un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [7]
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 
un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [9]
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.
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Amendamentul 503
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 
un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [7] 
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), se 
consideră că obligația societăților de 
investiții prevăzută la alineatul (1) a fost 
respectată.

(6) Rapoartele trebuie să fie prezentate 
autorităților competente fie de înseși 
societățile de investiții, fie de un ARM care 
acționează în numele său, fie de piața 
reglementată, MTF-urile sau OTF-urile 
prin ale căror sisteme s-a încheiat 
tranzacția. Sistemele de corelare a 
ordinelor (trade-matching) sau cele de 
raportare a tranzacțiilor, inclusiv registrele 
centrale de tranzacții înregistrate sau 
recunoscute în conformitate cu titlul VI din 
Regulamentul [ ] (EMIR), pot fi aprobate 
ca ARM de către autoritatea competentă. În 
cazul în care tranzacțiile sunt raportate 
direct autorității competente de către o 
piață reglementată, un MTF, un OTF sau 
un ARM, obligația societăților de investiții 
prevăzută la alineatul (1) poate fi ridicată. 
În cazul în care tranzacțiile au fost 
raportate către un registru central de 
tranzacții în conformitate cu articolul [7] 
din Regulamentul [ ] (EMIR), iar aceste 
rapoarte cuprind detaliile necesare în 
conformitate cu alineatele (1) și (3), 
inclusiv standardele tehnice de 
reglementare privind forma și conținutul 
rapoartelor, și sunt sistematic transmise 
către autoritatea relevantă în termenul 
stabilit la alineatul (1), se consideră că 
obligația societăților de investiții prevăzută 
la alineatul (1) a fost respectată.

Or. en
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Amendamentul 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente transmit toate 
informațiile primite în temeiul prezentului 
articol către un sistem unic, stabilit de 
AEVMP, pentru raportarea tranzacțiilor 
la nivelul Uniunii. Sistemul unic permite 
accesul autorităților competente relevante 
la toate informațiile raportate în temeiul 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Informațiile referitoare la raportarea tranzacțiilor ar trebui să fie ușor accesibile într-un 
singur sistem unic la nivel european, stabilit de AEVMP cât mai curând posibil, mai degrabă 
decât numai ca rezultat final al unei clauze de revizuire aplicabile timp de doi ani după 
intrarea în vigoare a MAR propus. În plus, AEVMP ar trebui să elaboreze standarde tehnice 
de reglementare pentru a stabili mecanisme care să asigure un schimb eficient de informații 
între acest sistem și autoritățile competente (sugestia BCE).

Amendamentul 505
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) standardele în materie de date și de 
formate aplicabile informațiilor care 
trebuie publicate în conformitate cu 
alineatele (1) și (3), inclusiv metodele și 
modalitățile de raportare a tranzacțiilor 
financiare, precum și forma și conținutul 
acestor rapoarte;

(a) standardele în materie de date și de 
formate aplicabile informațiilor care 
trebuie raportate în conformitate cu 
alineatele (1) și (3), inclusiv metodele și 
modalitățile de raportare a tranzacțiilor 
financiare, precum și forma și conținutul 
acestor rapoarte;

Or. en
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Justificare

În conformitate cu alineatele (1) și (3), tranzacțiile trebuie raportate, nu publicate.

Amendamentul 506
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) referințele instrumentelor cumpărate 
sau vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, 
informațiile și detaliile privind identitatea 
clientului, o denumire de identificare a 
clienților în numele cărora societatea de 
investiții a efectuat tranzacția respectivă, o 
denumire de identificare a persoanelor și 
a algoritmilor informatici din cadrul 
societății de investiții, responsabili pentru 
decizia de investiție și executarea 
tranzacției, mijloacele de identificare a 
societăților de investiții în cauză, modul în 
care a fost executată tranzacția și câmpurile 
de date necesare pentru prelucrarea și 
analizarea rapoartelor de tranzacție în 
conformitate cu alineatul (3).

(c) referințele instrumentelor cumpărate 
sau vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, 
informațiile și detaliile privind identitatea 
clientului, o denumire de identificare a 
clienților în numele cărora societatea de 
investiții a efectuat tranzacția, mijloacele 
de identificare a societăților de investiții în 
cauză, modul în care a fost executată 
tranzacția și câmpurile de date necesare 
pentru prelucrarea și analizarea rapoartelor 
de tranzacție în conformitate cu alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

Întrucât includerea unor astfel de rapoarte detaliate ar implica o sarcină suplimentară pentru 
autoritățile de reglementare, societățile de investiții ar trebui să dețină ele însele informațiile 
într-un format adecvat, astfel încât, în cazul unei cercetări a abuzurilor, să poată identifica 
persoana sau algoritmul care a încheiat o anumită tranzacție.

Amendamentul 507
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) referințele instrumentelor cumpărate 
sau vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, 
informațiile și detaliile privind identitatea 
clientului, o denumire de identificare a 
clienților în numele cărora societatea de 
investiții a efectuat tranzacția respectivă, o 
denumire de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor informatici din cadrul 
societății de investiții, responsabili pentru 
decizia de investiție și executarea 
tranzacției, mijloacele de identificare a 
societăților de investiții în cauză, modul în 
care a fost executată tranzacția și câmpurile 
de date necesare pentru prelucrarea și 
analizarea rapoartelor de tranzacție în 
conformitate cu alineatul (3).

(c) referințele instrumentelor cumpărate 
sau vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, 
informațiile și detaliile privind identitatea 
clientului, o denumire de identificare a 
clienților în numele cărora societatea de 
investiții a efectuat tranzacția respectivă, o 
denumire de identificare a algoritmilor și a 
factorilor de stimulare a acelor algoritmi, 
responsabili pentru decizia de investiție și 
executarea tranzacției, mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză, modul în care a fost executată 
tranzacția și câmpurile de date necesare 
pentru prelucrarea și analizarea rapoartelor 
de tranzacție în conformitate cu alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

Autoritățile de reglementare sunt interesate să identifice persoana, fizică sau juridică, care a 
luat decizia tranzacționării. Dat fiind faptul că respectivii clienți pot preciza algoritmii pe 
care doresc să îi folosească societatea de investiții pentru a atinge obiectivele lor sau că pot 
lăsa la latitudinea societății de investiții să stabilească algoritmii pe care să îi folosească 
pentru o executare optimă, identitatea persoanei care a folosit algoritmul este utilă pentru 
autoritatea de reglementare.

Amendamentul 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) procesarea sistemului unic menționat 
la alineatul (7) și procedurile de schimb 
de informații între acest sistem și 
autoritățile competente.

Or. en
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Justificare

Informațiile referitoare la raportarea tranzacțiilor ar trebui să fie ușor accesibile într-un 
singur sistem unic la nivel european, stabilit de AEVMP cât mai curând posibil, mai degrabă 
decât numai ca rezultat final al unei clauze de revizuire aplicabile timp de doi ani după 
intrarea în vigoare a MAR propus. În plus, AEVMP ar trebui să elaboreze standarde tehnice 
de reglementare pentru a stabili mecanisme care să asigure un schimb eficient de informații 
între acest sistem și autoritățile competente (sugestia BCE).

Amendamentul 509
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) criteriile care definesc activitățile de 
acoperire a riscului bona fide legate de 
mărfuri și dovezile conexe solicitate 
societăților de investiții pentru ca acestea 
să justifice faptul că o tranzacție 
îndeplinește criteriile stabilite.

Or. en

Amendamentul 510
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) condițiile în baza cărora 
identificatorii naționali sunt elaborați, 
atribuiți și menținuți de statele membre și 
condițiile în baza cărora acești 
identificatori naționali sunt folosiți de 
societățile de investiții, astfel încât să 
furnizeze, în temeiul alineatelor (3)-(5), 
denumirea de identificare a clienților în 
rapoartele de tranzacții pe care au 
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obligația de a le întocmi în conformitate 
cu alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 511
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) dispozițiile pe care statele membre 
trebuie să le aplice pentru a asigura că 
toate statele membre au acces efectiv la 
identitatea (numele) clienților societății de 
investiții printr-un sistem care vizează 
decodarea codurilor naționale de 
identificare a clienților, fără a solicita 
depunerea de cereri ad-hoc la societatea 
de investiții relevantă.

Or. en

Amendamentul 512
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [...].

AEVMP înaintează aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [...]. Proiectele de 
standarde țin seama de nevoia unei 
abordări conforme cu obligațiile și 
standardele tehnice de reglementare, 
elaborate în conformitate cu articolul 9 
din Regulamentul [.../...EMIR]
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Or. en

Justificare

Din motive de monitorizare a costurilor și a riscului sistemic, este esențial ca obligațiile de 
raportare la autoritățile de supraveghere să fie aliniate în MiFID și EMIR.

Amendamentul 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 
legătură cu măsura în care conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate unui sistem desemnat de 
AEVMP și nu autorităților competente, 
fapt ce permite autorităților competente 
relevante să acceseze toate informațiile 
raportate în temeiul prezentului articol.

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 
legătură cu măsura în care conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între sistemul unic menționat la 
alineatul (7) și autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate numai sistemului unic 
menționat la alineatul (7) și nu 
autorităților competente.

Or. en

Justificare

Informațiile referitoare la raportarea tranzacțiilor ar trebui să fie ușor accesibile într-un 
singur sistem unic la nivel european, stabilit de AEVMP cât mai curând posibil, mai degrabă 
decât numai ca rezultat final al unei clauze de revizuire aplicabile timp de doi ani după 
intrarea în vigoare a MAR propus. În plus, AEVMP ar trebui să elaboreze standarde tehnice 
de reglementare pentru a stabili mecanisme care să asigure un schimb eficient de informații 
între acest sistem și autoritățile competente (sugestia BCE).
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Amendamentul 514
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 
legătură cu măsura în care conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate unui sistem desemnat de 
AEVMP și nu autorităților competente, 
fapt ce permite autorităților competente 
relevante să acceseze toate informațiile 
raportate în temeiul prezentului articol.

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 
legătură cu interacțiunea sa cu obligațiile 
de raportare conexe în temeiul 
Regulamentului [EMIR], și cu măsura în 
care conținutul și formatul rapoartelor de 
tranzacție primite și schimbate între 
autoritățile competente permite 
monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21 din prezentul 
regulament. Comisia poate avea inițiativa 
de a propune orice fel de modificare, 
inclusiv aceea ca tranzacțiile să fie 
raportate unui sistem desemnat de AEVMP 
mai degrabă decât autorităților 
competente, fapt ce ar permite autorităților 
competente relevante să acceseze toate 
informațiile raportate în temeiul 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 515
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 

(9) La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, AEVMP 
raportează Comisiei în legătură cu 
funcționarea prezentului articol, inclusiv în 
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legătură cu măsura în care conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate unui sistem desemnat de 
AEVMP și nu autorităților competente, 
fapt ce permite autorităților competente 
relevante să acceseze toate informațiile 
raportate în temeiul prezentului articol.

legătură cu interacțiunea sa cu obligațiile 
de raportare conexe în temeiul 
Regulamentului [.../...EMIR], și cu
măsura în care conținutul și formatul 
rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate unui sistem desemnat de 
AEVMP și nu autorităților competente, 
fapt ce permite autorităților competente 
relevante să acceseze toate informațiile 
raportate în temeiul prezentului articol.

Or. en

Justificare

Din motive de monitorizare a costurilor și a riscului sistemic, este esențial ca obligațiile de 
raportare la autoritățile de supraveghere să fie aliniate în MiFID și EMIR.

Amendamentul 516
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 9 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evita dubla raportare a acelorași 
informații, rapoartele transmise 
registrelor de tranzacții recunoscute sau 
înregistrate conform Regulamentului 
[EMIR] pentru instrumentele relevante, 
care conțin toate informațiile necesare în 
vederea raportării cu privire la 
tranzacțiile efectuate, nu trebuie 
transmise autorităților competente, ci 
registrele de tranzacții ar trebui să fie cele 
care fac acest lucru. Regulamentul 
[EMIR] ar trebui modificat în acest sens.

Or. en
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Justificare

Preluat din MiFID, considerentul (29). Acesta este un punct important, astfel încât ar trebui 
repetat într-un articol.

Amendamentul 517
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Cerințe suplimentare privind raportarea

Instituțiile raportează, cel puțin sub formă 
agregată, nivelul acordurilor de 
răscumpărare, al împrumuturilor de 
valori mobiliare și al tuturor formelor de 
constrângere sau de acorduri de 
recuperare de tipul „clawback”. 
Acordurile de răscumpărare ar trebui 
înregistrate ca împrumuturi, și nu ca 
vânzare și răscumpărare. Aceste 
informații ar trebui transmise unui 
registru central de tranzacții sau unui 
depozitar central de valori mobiliare 
pentru a permite accesul, printre altele, al 
ABE, al AEVMP, al autorităților 
competente relevante, al CERS, al 
băncilor centrale relevante și al SEBC. 
Acordurile de recuperare de tipul 
„clawback” neînregistrate nu produc 
efecte juridice în cadrul procedurilor de 
lichidare.

Or. en

Justificare

Criza financiară a demonstrat existența incertitudinilor cu privire la drepturile de proprietate 
și datoriile rezultate din împrumuturile de valori mobiliare și de acordurile răscumpărare. S-
a recunoscut, de asemenea, că acestea au contribuit la riscurile sistemice, precum și la 
pierderile suferite de investitori. Acest lucru corespunde propunerilor din CRD IV.
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Amendamentul 518
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Obligația executării tranzacțiilor pe piața 

reglementată sau printr-un MTF
(1) O societate de investiții își execută 
toate tranzacțiile pe o piață reglementată 
sau printr-un MTF, cu excepția cazului în 
care tranzacțiile îndeplinesc toate 
criteriile următoare:
(a) sunt ad-hoc;
(b) nu sunt neregulate;
(c) sunt efectuate cu contrapartide en 
gros;
(d) fac parte dintr-o relație comercială 
care, în sine, este caracterizată de 
tranzacții peste mărimea standard a pieței, 
și în care tranzacțiile sunt efectuate în 
afara sistemelor folosite de obicei de 
societatea respectivă pentru activitățile 
sale ca internalizator sistematic.

Or. en

Amendamentul 519
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Obligația de a furniza date de referință 

privind instrumentele
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(1) În ceea ce privește instrumentele 
admise la tranzacționare pe piețele 
reglementare sau tranzacționate în 
sisteme multilaterale de tranzacționare 
[sau sisteme de tranzacționare 
organizate], aceste locuri de 
tranzacționare furnizează, în mod 
sistematic, AEVMP și autorităților 
competente date de referință pentru 
identificarea instrumentelor, în scopul 
raportării tranzacțiilor conform 
articolului 21. Aceste date de referință 
pentru un anumit instrument sunt 
transmise AEVMP și autorităților 
competente înaintea demarării 
tranzacționării cu respectivul instrument. 
În ceea ce privește celelalte instrumente, 
AEVMP și autoritățile competente se 
asigură că asociațiile comerciale și alte 
organisme similare, care colectează și 
distribuie date de referință privind 
instrumentele, le furnizează acestora 
datele de referință relevante.
(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) se 
aplică numai instrumentelor financiare 
menționate la articolul 23 alineatul (2). 
Prin urmare, aceasta nu se va aplica 
niciunui alt instrument.
(3) Datele de referință ale instrumentului, 
menționate la alineatul (1) sunt 
actualizate ori de câte ori este relevant, 
astfel încât să se asigure caracterul lor 
adecvat.
(4) Pentru a permite autorităților 
competente să monitorizeze, în 
conformitate cu articolul 21, activitățile 
societăților de investiții, pentru a garanta 
faptul că acestea acționează în mod 
corect, echitabil și profesionist, precum și 
într-un mod care să promoveze 
integritatea pieței, AEVMP și autoritățile 
competente stabilesc dispozițiile necesare 
pentru a se asigura că:
(a) AEVMP și autoritățile competente 
primesc, în mod efectiv, datele de 
referință privind instrumentele, în 
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conformitate cu alineatul (1);
(b) calitatea datelor primite astfel este 
adecvată scopurilor raportării 
tranzacțiilor, în conformitate cu 
articolul 21;
(c) datele de referință privind 
instrumentele, primite în conformitate cu 
alineatul (1), fac obiectul unui schimb 
eficient între autoritățile competente 
relevante.
(5) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili:
(a) standardele în materie de date și 
formatele aplicabile datelor de referință 
privind instrumentele, în conformitate cu 
alineatul (1), inclusiv metodele și 
modalitățile de furnizare a datelor și a 
oricăror actualizări ale acestora către 
AEVMP și autoritățile competente, 
precum și forma și conținutul acestor 
date;
(b) măsurile și condițiile necesare în 
legătură cu modalitățile care trebuie 
stabilite de AEVMP și de autoritățile 
competente, în conformitate cu alineatul 
(4).
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

Amendamentul 520
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate, al MTF-
urilor sau al OTF-urilor

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate, al MTF-
urilor

Or. en

Amendamentul 521
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate, al MTF-
urilor sau al OTF-urilor

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate sau al 
MTF-urilor

Or. en

Amendamentul 522
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate, al MTF-
urilor sau al OTF-urilor

Obligația de a efectua tranzacții prin 
intermediul piețelor reglementate sau al 
MTF-urilor

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

Or. en

Justificare

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
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type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Amendamentul 523
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapărțile financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la [articolul 5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR) cu alte contrapărți financiare, 
astfel cum sunt definite în articolul 2 
alineatul (6) sau contrapărți nefinanciare 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul [5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

(1) Contrapartidele financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapartidele nefinanciare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
[articolul 5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR) sau nu sunt tranzacții încheiate 
prin dispoziții ale sistemelor de pensii, 
astfel cum se prevede la articolul 71 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), cu alte 
contrapartide financiare, astfel cum sunt 
definite în articolul 2 alineatul (6) sau 
contrapartide nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul [5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

Or. en
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Justificare

Scutirea temporară în EMIR a fondurilor de pensii trebuie, de asemenea, să se reflecte în 
MiFID.

Amendamentul 524
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapărțile financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la [articolul 5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR) cu alte contrapărți financiare, 
astfel cum sunt definite în articolul 2 
alineatul (6) sau contrapărți nefinanciare 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul [5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

(1) Contrapartidele financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapartidele nefinanciare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
[articolul 5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR) sau nu sunt tranzacții încheiate 
prin dispoziții ale sistemelor de pensii, 
astfel cum se prevede la articolul 71 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), cu alte 
contrapartide financiare, astfel cum sunt 
definite în articolul 2 alineatul (6) sau 
contrapartide nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul [5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

Or. en

Justificare

Scutirea fondurilor de pensii în EMIR ar trebui, de asemenea, să fie inclusă în MiFID.
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Amendamentul 525
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapărțile financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la [articolul 5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu alte 
contrapărți financiare, astfel cum sunt 
definite în articolul 2 alineatul (6) sau 
contrapărți nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul [5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

(1) Contrapartidele financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapartidele nefinanciare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
[articolul 10 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [3] din Regulamentul [ 
] (EMIR) cu alte contrapartide financiare, 
astfel cum sunt definite în articolul 2 
alineatul (6) sau contrapartide nefinanciare 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul [10 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

Or. en

Amendamentul 526
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapărțile financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapărțile nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la [articolul 5 
alineatul (1) litera (b)] din 

(1) Contrapartidele financiare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (6) și 
contrapartidele nefinanciare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
[articolul 5 alineatul (1) litera (b)] din 
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Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR) cu alte contrapărți financiare, 
astfel cum sunt definite în articolul 2 
alineatul (6) sau contrapărți nefinanciare 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul [5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

Regulamentul [ ] (EMIR) încheie 
tranzacții, care nu constituie tranzacții în 
interiorul grupului, astfel cum sunt definite 
la articolul [2 litera (a)] din Regulamentul [ 
] (EMIR), sau nu sunt tranzacții încheiate 
prin dispoziții ale sistemelor de pensii, 
astfel cum se prevede la articolul 71 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), în perioada 
stabilită la articolul [68(1a)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR), cu alte 
contrapartide financiare, astfel cum sunt 
definite în articolul 2 alineatul (6) sau 
contrapartide nefinanciare care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul [5 
alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR) cu instrumente 
derivate aparținând unei clase de 
instrumente derivate care face obiectul 
obligației de tranzacționare în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 26 și 
care figurează în registrul menționat la 
articolul 27, numai prin intermediul:

Or. en

Justificare

Prin acest text se aliniază dispozițiile din MiFID la acordul din EMIR (2010/0250(COD)).

Amendamentul 527
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) al OTF-urilor; sau eliminat

Or. en

Amendamentul 528
Leonardo Domenici
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) al OTF-urilor; sau eliminat

Or. en

Justificare

Toate locurile multilaterale în care urmează să fie tranzacționate instrumente derivate 
extrabursiere ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe. Acestea nu ar trebui tranzacționate 
prin OTF-uri întrucât OTF-urile nu fac obiectul unei executări nediscreționare. Acest lucru 
înseamnă că operatorul unui OTF poate decide termenii executării unei tranzacții. Acest 
lucru este periculos întrucât o contrapartidă centrală apreciază riscul fiecărei tranzacții pe 
baza informațiilor oferite de contrapartida centrală. Dacă respectiva contrapartidă centrală 
nu apreciază un contract în mod corect, protecția acordată de compensarea contrapartidei 
centrale prin EMIR ar fi inutilă.

Amendamentul 529
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) al OTF-urilor; sau eliminat
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.
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Amendamentul 530
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) al OTF-urilor; sau (c) OTF-urilor, în cazul în care 
instrumentul derivat nu este tranzacționat 
pe o piață reglementată sau printr-un 
MTF; sau

Or. en

Amendamentul 531
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) al OTF-urilor; sau (c) OTF-urilor, fără reguli pentru 
restricționarea accesului clienților;

Or. en

Amendamentul 532
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) internalizatori sistematici

Or. en
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Justificare

Dat fiind faptul că unele instrumente derivate sunt deja suficient de lichide pentru a fi 
tranzacționate în cadrul regimurilor similare IS, ar fi foarte logic ca obligația de 
tranzacționare a instrumentelor derivate să poată fi îndeplinită de acestea, astfel încât să 
sporească cantitatea de instrumente derivate care pot fi tranzacționate în mod obligatoriu,. 
Întrucât obligațiile de transparență ar fi similare MTF-urilor și piețelor reglementate și ar fi 
și compensate la nivel central, s-ar părea că nu există niciun motiv pentru a nu extinde 
obligația de tranzacționare la IS.

Amendamentul 533
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) internalizatori sistematici

Or. en

Justificare

Obligația de tranzacționare ar trebui extinsă la IS, dat fiind că unele instrumente derivate 
sunt suficient de lichide. Este mai bine decât la nivel extrabursier.

Amendamentul 534
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) al locurilor de tranzacționare dintr-o 
țară terță, în cazul în care Comisia a 
adoptat o decizie în conformitate cu 
alineatul (4) și în cazul în care țara terță 
oferă o recunoaștere reciprocă echivalentă 
a locurilor de tranzacționare autorizate în 
temeiul Directivei [noua MiFID] în ceea ce 
privește admiterea la tranzacționare sau 

(d) al locurilor de tranzacționare dintr-o 
țară terță, în cazul în care Comisia a 
adoptat o decizie în conformitate cu 
alineatul (4) și în cazul în care țara terță 
oferă un sistem eficient pentru 
recunoașterea echivalentă a locurilor de 
tranzacționare autorizate în temeiul 
Directivei [noua MiFID] în ceea ce 
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tranzacționarea instrumentelor derivate 
care fac obiectul unei obligații de 
tranzacționare în țara terță respectivă pe o 
bază neexclusivă.

privește admiterea la tranzacționare sau 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
care fac obiectul unei obligații de 
tranzacționare în țara terță respectivă pe o 
bază neexclusivă.

Or. en

Justificare

Formularea ar trebui aliniată la EMIR. În dispozițiile corespunzătoare din regulamentul 
EMIR, nu există referințe explicite la „reciprocitate”; a se vedea articolul 23 alineatul (3) 
(„recunoaștere echivalentă ...efectivă”) și articolele 3 alineatul (2) și 23 alineatul (2). A se 
vedea, de asemenea, articolul 28 alineatul (5) din MiFIR („recunoaștere echivalentă reală”). 
Formularea articolului 24 alineatul (1) litera (d) ar trebui aliniată.

Amendamentul 535
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) al locurilor de tranzacționare dintr-o 
țară terță, în cazul în care Comisia a 
adoptat o decizie în conformitate cu 
alineatul (4) și în cazul în care țara terță 
oferă o recunoaștere reciprocă 
echivalentă a locurilor de tranzacționare 
autorizate în temeiul 
Directivei [noua MiFID] în ceea ce 
privește admiterea la tranzacționare sau 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
care fac obiectul unei obligații de 
tranzacționare în țara terță respectivă pe o 
bază neexclusivă.

(d) al locurilor de tranzacționare dintr-o 
țară terță, în cazul în care Comisia a 
adoptat o decizie în conformitate cu 
alineatul (4) și în cazul în care țara terță 
oferă un tratament echivalent real al
locurilor de tranzacționare autorizate în 
temeiul Directivei [noua MiFID] în ceea ce 
privește admiterea la tranzacționare sau 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
care fac obiectul unei obligații de 
tranzacționare în țara terță respectivă pe o 
bază neexclusivă.

Or. en

Amendamentul 536
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE



AM\901886RO.doc 141/190 PE489.477v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Contrapartidele financiare, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (6) și contrapartidele 
nefinanciare care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la [articolul 5 alineatul (1) 
litera (b)] din Regulamentul [ ] EMIR 
încheie tranzacții, care nu constituie 
tranzacții în interiorul grupului, astfel 
cum sunt definite la articolul [2 litera (a)] 
din Regulamentul [ ] (EMIR) cu alte 
contrapartide financiare, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (6) sau 
contrapartide nefinanciare care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul [5 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul [ ] (EMIR), cu instrumente 
derivate care sunt admise la 
tranzacționare în locurile de 
tranzacționare menționate la alineatul (1) 
numai în aceste locuri.
AEVMP monitorizează periodic 
activitatea cu instrumente derivate care 
nu au fost declarate în temeiul obligației 
de tranzacționare, pentru a identifica 
cazurile în care o clasă specifică de 
contracte poate crea riscuri sistemice, 
precum și pentru a preveni arbitrajul de 
reglementare între tranzacțiile cu 
instrumente derivate care fac sau nu fac 
obiectul obligației de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 537
Pablo Zalba Bidegain

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

(1a) Obligația de mai sus nu se aplică în 
cazul în care entitatea financiară care 
încheie tranzacția sau oricare dintre 
acestea în cazul a două entități financiare 
este considerată a fi un internalizator 
sistematic car respectă, în mod voluntar, 
obligațiile de transparență pre-
tranzacționare și post-tranzacționare, 
conform articolelor 7 și 9;

Or. en

Amendamentul 538
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
nu ar trebui să se aplice tranzacțiilor en 
gros pe piața produselor energetice care 
face obiectul unei supravegheri adecvate 
de către autoritatea competentă de 
supraveghere, astfel cum se stabilește în 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 
(REMIT).

Or. de

Justificare

Măsura prevăzută în MiFIR privind obligația de a tranzacționa ar putea limita sfera de 
acțiune stabilită în EMIR. În plus, aceasta nu ia în considerare normele introduse prin 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de 
energie.

Amendamentul 539
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instrumentele financiare derivate care 
fac obiectul obligației de tranzacționare 
sunt eligibile pentru a fi admise la 
tranzacționare sau tranzacționate în orice 
loc de tranzacționare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în mod 
neexclusiv și nediscriminatoriu.

(3) Instrumentele financiare derivate care 
fac obiectul obligației de tranzacționare 
sunt eligibile pentru a fi admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
tranzacționate în orice loc de 
tranzacționare, astfel cum se menționează 
la alineatul (1), în mod neexclusiv și 
nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 540
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) AEVMP stabilește ținte în funcție de 
clasa de active pentru o standardizare 
sporită la nivel juridic, al procesului și al 
produselor, precum și ținte în funcție de 
clasa de active pentru proporția de 
tranzacții cu instrumente derivate 
extrabursiere, care se desfășoară în locuri 
reglementate; AEVMP prevede dispoziții 
de monitorizare a rezultatelor acestor 
ținte.

Or. en

Amendamentul 541
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

(5) Comisia adoptă, prin acte delegat în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care precizează tipurile de contracte 
menționate la alineatul (2), care au un efect 
direct, semnificativ și previzibil în 
interiorul UE și cazurile în care obligația 
de tranzacționare este necesară sau 
adecvată pentru a preveni eludarea 
dispozițiilor prezentului regulament.

(5) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin 
care precizează tipurile de contracte 
menționate la alineatul (2) care au un efect 
direct, semnificativ și previzibil în 
interiorul UE și cazurile în care obligația 
de tranzacționare este necesară sau 
adecvată pentru a preveni eludarea 
dispozițiilor prezentului regulament.

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

Aceasta este o chestiune tehnică care necesită cunoștințe mai detaliate privind piața; prin 
urmare, este mai adecvat ca responsabilitatea să fie conferită AEVMP.

Amendamentul 542
Leonardo Domenici

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Obligația de a tranzacționa pe o piață 
reglementată sau printr-un MTF este 
pusă în aplicare până la 
31 decembrie 2013. Toate standardele 
tehnice și actele delegate care se referă la 
această obligație ar trebui finalizate până 
la acest termen-limită.

Or. en
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Justificare

Termenul-limită stabilit de G20 pentru punerea în aplicare a mandatului Pittsburgh privind 
instrumentele derivate extrabursiere este sfârșitul anului 2012. UE ar trebui să respecte acest 
termen pentru compensarea contrapartidelor centrale prin legislația EMIR. Cu toate acestea, 
termenul-limită nu va fi respectat în ceea ce privește mandatul de tranzacționare inclus în 
MiFIR. Pentru a asigura că mandatul G20 care solicită o piață mai sigură pentru 
instrumentele derivate extrabursiere este respectat cât mai curând posibil, nu numai pentru 
tranzacționare, ci și pentru obligația de compensare, propunem ca termenul-limită să fie 
stabilit pentru 31 decembrie 2013 în EMIR.

Amendamentul 543
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Obligația de a tranzacționa pe o piață 
reglementată sau printr-un MTF trebuie 
pusă în aplicare până la 1 ianuarie 2014. 
Toate standardele tehnice și actele 
delegate care se referă la aceasta ar trebui 
finalizate în timp util, astfel încât 
obligația de tranzacționare să poată 
produce efecte până la această dată.

Or. en

Justificare

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Amendamentul 544
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Regimul privind locurile de 

tranzacționare din țările terțe
(1) Un loc de tranzacționare stabilit într-o 
țară terță poate furniza servicii în 
Uniunea numai dacă locul este 
recunoscut de AEVMP.
(2) AEVMP, după consultarea cu 
autoritățile relevante poate recunoaște un 
loc de tranzacționare stabilit într-o țară 
terță care a solicitat recunoașterea pentru 
a furniza anumite servicii sau activități de 
investiții numai în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) Comisia a adoptat un act de punere în 
aplicare în conformitate cu alineatul (3);
(b) locul de tranzacționare este autorizat 
în țara terță respectivă și este supus unei 
supravegheri și unui control al aplicării 
normelor eficiente, de natură să asigure 
respectarea pe deplin a cerințelor 
prudențiale aplicabile în acea țară;
(c) au fost încheiate acorduri de 
cooperare în temeiul alineatului (4);
(d) locul de tranzacționare este stabilit sau 
autorizat într-o țară terță care este 
considerată a deține sisteme echivalente 
celor din Uniune cu privire la spălarea 
banilor și combaterea finanțării 
terorismului, în conformitate cu criteriile 
stabilite în înțelegerea comună dintre 
statele membre privind echivalența în 
țările terțe, conform 
Directivei 2005/60/CE.
(3) Atunci când evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (2), AEVMP se consultă cu:
(a) autoritatea competentă a unui stat 
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membru, în care locul de tranzacționare 
prestează sau intenționează să presteze 
servicii de investiții și care a fost selectată 
de locul de tranzacționare;
(b) autoritățile competente responsabile 
de supravegherea CPC situate în Uniune, 
deservite sau care urmează a fi deservite 
de locul de tranzacționare;
(c) membrii relevanți ai SEBC din statele 
membre în care locul de tranzacționare 
prestează sau intenționează să presteze 
servicii de compensare și membrii 
relevanți ai SEBC responsabili de 
supravegherea locului de tranzacționare 
cu care au fost încheiate acorduri de 
interoperabilitate;
(d) băncile centrale care emit monedele 
din Uniune cele mai relevante pentru 
instrumentele financiare compensate sau 
care urmează a fi compensate.
(4) Locul de tranzacționare menționat la 
alineatul (1) își depune cererea la 
AEVMP. Locul de tranzacționare 
solicitant furnizează AEVMP toate 
informațiile considerate necesare în 
vederea recunoașterii sale. În termen de 
30 de zile lucrătoare de la primirea 
cererii, AEVMP stabilește dacă cererea 
este completă. În cazul în care cererea nu 
este completă, AEVMP stabilește un 
termen-limită în care locul de 
tranzacționare solicitant trebuie să îi 
furnizeze informații suplimentare. Decizia 
de recunoaștere se bazează pe condițiile 
stabilite la alineatul (2) și este luată 
independent de orice evaluare folosită ca 
bază pentru decizia privind echivalența 
menționată la articolul 24. Înainte de 
luarea unei decizii, AEVMP se consultă 
cu autoritățile și instituțiile menționate la 
alineatul (3). În termen de 180 de zile 
lucrătoare de la depunerea unei cereri 
complete, AEVMP informează în scris 
locul de tranzacționare solicitant dacă 
recunoașterea a fost acordată sau 
refuzată, oferind o explicație motivată a 
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deciziei sale.
AEVMP publică pe site-ul său internet o 
listă a locurilor de tranzacționare 
recunoscute în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.
(5) După consultarea autorităților și a 
instituțiilor menționate la alineatul (3), 
AEVMP reexaminează recunoașterea 
locului de tranzacționare stabilit într-o 
țară terță în cazul în care acesta și-a 
extins gama de activități și servicii în 
Uniune. Această reexaminare este 
efectuată în conformitate cu alineatele 
(2), (3) și (4). AEVMP poate retrage 
recunoașterea locului de tranzacționare 
respectiv în cazul în care condițiile și 
cerințele stabilite la alineatul (2) nu mai 
sunt îndeplinite și în circumstanțe identice 
celor descrise la articolul 16.
(6) Comisia poate adopta un act de punere 
în aplicare în temeiul articolului 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, în care 
să precizeze faptul că dispozițiile legale și 
mecanismele de supraveghere ale unei 
țări terțe garantează faptul că locurile de 
tranzacționare autorizate în acea țară 
respectă cerințe legale obligatorii 
echivalente celor stabilite la titlul IV din 
prezentul regulament și că respectivele 
locuri de tranzacționare fac obiectul unei 
supravegheri și al unei aplicări a 
normelor eficiente și continue în țara 
terță respectivă și că în cadrul juridic al 
respectivei țări terțe se prevede un sistem 
echivalent eficace pentru recunoașterea 
locurilor de tranzacționare autorizate 
conform regimurilor juridice dintr-o țară 
terță.
(7) AEVMP încheie acorduri de 
cooperare cu autoritățile competente 
relevante din țările terțe ale căror cadre 
juridice și de supraveghere au fost 
recunoscute ca fiind echivalente cu 
prezentul regulament în conformitate cu 
alineatul (3). Acordurile în cauză 
specifică cel puțin:
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(a) mecanismul utilizat pentru schimbul 
de informații dintre AEVMP și 
autoritățile competente ale țărilor terțe în 
cauză, inclusiv accesul la toate 
informațiile solicitate de AEVMP cu 
privire la locurile de tranzacționare 
autorizate în țări terțe;
(b) mecanismul pentru notificarea 
promptă a AEVMP în cazul în care 
autoritatea competentă dintr-o țară terță 
consideră că un loc de tranzacționare pe 
care îl supraveghează încalcă condițiile 
autorizării sale sau alte dispoziții 
legislative pe care este obligată să le 
respecte;
(c) mecanismul pentru notificarea 
promptă a AEVMP de către o autoritate 
competentă dintr-o țară terță în cazul în 
care unui loc de tranzacționare pe care îl 
supraveghează i s-a acordat dreptul de a 
furniza servicii de compensare unor 
membri compensatori sau clienți stabiliți 
în Uniune;
(d) procedurile referitoare la coordonarea 
activităților de supraveghere, inclusiv, 
după caz, inspecțiile la fața locului.
(8) Pentru a asigura aplicarea 
consecventă a prezentului articol, 
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare în care 
precizează informațiile pe care locul de 
tranzacționare solicitant trebuie să le 
comunice AEVMP în cererea sa de 
recunoaștere.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la data de 
30 septembrie 2012.
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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Justificare

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Amendamentul 545
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii piețelor reglementate se asigură 
că toate tranzacțiile cu instrumente derivate 
aparținând unei clase de instrumente 
derivate care face obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3) din Regulamentul [EMIR] 
care sunt încheiate pe respectivele piețe 
reglementate sunt compensate prin 
contrapărți centrale.

Operatorii piețelor reglementate se asigură 
că toate tranzacțiile cu instrumente derivate 
aparținând unei clase de instrumente 
derivate care face obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Regulamentul [EMIR] 
care sunt încheiate pe respectivele piețe 
reglementate sunt compensate prin 
contrapartide centrale.

Or. en

Amendamentul 546
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili următoarele:

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili data de la care intră în vigoare 
obligația de tranzacționare.
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Or. en

Justificare

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Amendamentul 547
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili următoarele:

AEVMP trebuie să elaboreze proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili:

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate extrabursiere „eligibile” (astfel cum se descrie la acest alineat), care 
fac obiectul mandatului EMIR pentru compensarea CPC, ar trebui să fie, de asemenea, 
considerate „eligibile” pentru a fi tranzacționate pe o piață reglementată sau MTF. Experții 
în compensarea prin CPC consideră că, dacă un contract este suficient de lichid pentru a fi 
compensat prin CPC, acesta ar trebui să fie suficient de lichid pentru a fi tranzacționabil pe o 
piață reglementată sau MTF. Această abordare ar asigura faptul că toate instrumentele 
derivate extrabursiere „eligibile” sunt tranzacționate într-un mod transparent și eficient, 
fiind compensate printr-un proces sigur.

Amendamentul 548
Robert Goebbels
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care dintre clasele de instrumente 
derivate care fac obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 4 
alineatele (2) și (4) din Regulamentul [ ] 
(EMIR) sau care subset relevant al 
acesteia trebuie tranzacționată în locurile 
de tranzacționare menționate la articolul 
24 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care dintre clasele de instrumente 
derivate care fac obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 4 
alineatele (2) și (4) din Regulamentul [ ] 
(EMIR) sau care subset relevant al 
acesteia trebuie tranzacționată în locurile 
de tranzacționare menționate la articolul 
24 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate extrabursiere „eligibile” (astfel cum se descrie la acest alineat), care 
fac obiectul mandatului EMIR pentru compensarea CPC, ar trebui să fie, de asemenea, 
considerate „eligibile” pentru a fi tranzacționate pe o piață reglementată sau MTF. Experții 
în compensarea prin CPC consideră că, dacă un contract este suficient de lichid pentru a fi 
compensat prin CPC, acesta ar trebui să fie suficient de lichid pentru a fi tranzacționabil pe o 
piață reglementată sau MTF. Această abordare ar asigura faptul că toate instrumentele 
derivate extrabursiere „eligibile” sunt tranzacționate într-un mod transparent și eficient, 
fiind compensate printr-un proces sigur.
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Amendamentul 550
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care dintre clasele de instrumente 
derivate care fac obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 4 
alineatele (2) și (4) din Regulamentul [ ] 
(EMIR) sau care subset relevant al acesteia 
trebuie tranzacționată în locurile de 
tranzacționare menționate la articolul 24 
alineatul (1);

(a) care dintre clasele de instrumente 
derivate care fac obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 5 
alineatele (2) și (4) din Regulamentul [ ] 
(EMIR) sau care subset relevant al acesteia 
trebuie tranzacționată în locurile de 
tranzacționare menționate la articolul 24 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 551
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data de la care intră în vigoare 
obligația de tranzacționare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 552
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data de la care intră în vigoare obligația 
de tranzacționare.

(b) data sau datele de la care intră în 
vigoare obligația de tranzacționare, 
inclusiv orice aplicare treptată a obligației 
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și categoriile de contrapartide cărora li se 
aplică obligația de tranzacționare

Or. en

Justificare

Pentru a alinia obligația de tranzacționare cu obligația de compensare; aceasta este aceeași 
formulare ca la articolul 4 din EMIR.

Amendamentul 553
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare
menționate la primul paragraf în termen de 
trei luni de la adoptarea de către Comisie a 
standardelor tehnice de punere în aplicare
în conformitate cu articolul 4 alineatul (3)
din Regulamentul [ ] (EMIR).

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf în termen de 
trei luni de la adoptarea de către Comisie a 
standardelor tehnice de reglementare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. .../... [EMIR].

Or. en

Amendamentul 554
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele 
reglementate, MTF-urile sau OTF-urile
menționate la articolul 24 alineatul (1) și

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele reglementate 
sau MTF-urile menționate la articolul 24 
alineatul (1) și

Or. en
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Amendamentul 555
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele 
reglementate, MTF-urile sau OTF-urile
menționate la articolul 24 alineatul (1) și

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele reglementate 
sau MTF-urile menționate la articolul 24 
alineatul (1) și

Or. en

Amendamentul 556
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele 
reglementate, MTF-urile sau OTF-urile
menționate la articolul 24 alineatul (1) și

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele reglementate 
sau unul dintre MTF-urile menționate la 
articolul 24 alineatul (1) și

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate extrabursiere, care sunt considerate „eligibile” pentru obligația de 
compensare prin CPC în temeiul EMIR, ar trebui, în mod automat, să fie considerate 
„eligibile” pentru tranzacționare pe o platformă multilaterală în temeiul MiFID (piețe 
reglementate sau MTF-uri). Această abordare este conformă cu cea adoptată de SUA în 
cadrul legii Dodd-Frank. Caracterul adecvat al unui contract, pentru a fi considerat 
„eligibil” pentru tranzacționare, nu ar trebui să fie supus unor criterii suplimentare privind 
lichiditatea. În conformitate cu EMIR, orice contract care face obiectul obligației de 
compensare prin CPC va trebui considerat suficient de standardizat și va putea fi evaluat în 
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mod continuu.

Amendamentul 557
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele 
reglementate, MTF-urile sau OTF-urile 
menționate la articolul 24 alineatul (1) și

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau tranzacționată pe cel 
puțin una dintre piețele reglementate,
MTF-urile sau OTF-urile menționate la 
articolul 24 alineatul (1) și

Or. en

Amendamentul 558
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele 
reglementate, MTF-urile sau OTF-urile
menționate la articolul 24 alineatul (1) și

(a) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să fie 
admisă la tranzacționare sau tranzacționată 
pe cel puțin una dintre piețele reglementate 
sau MTF-urile menționate la articolul 24 
alineatul (1) și

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate extrabursiere „eligibile” (astfel cum se descrie la acest alineat), care 
fac obiectul mandatului EMIR pentru compensarea CPC, ar trebui să fie, de asemenea, 
considerate „eligibile” pentru a fi tranzacționate pe o piață reglementată sau MTF. Experții 
în compensarea prin CPC consideră că, dacă un contract este suficient de lichid pentru a fi 
compensat prin CPC, acesta ar trebui să fie suficient de lichid pentru a fi tranzacționabil pe o 
piață reglementată sau MTF. Această abordare ar asigura faptul că toate instrumentele 
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derivate extrabursiere „eligibile” sunt tranzacționate într-un mod transparent și eficient, 
fiind compensate printr-un proces sigur.

Amendamentul 559
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile menționate 
la articolul 24 alineatul (1).

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă și poate să fie în 
continuare suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile menționate 
la articolul 24 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este important să se recunoască faptul că instrumentele derivate pot fi lichide pe o perioadă 
scurtă de timp, însă nu în mod consistent. AEVMP ar trebui să ia în considerare acest lucru 
atunci când aplică obligația de tranzacționare.

Amendamentul 560
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile 
menționate la articolul 24 alineatul (1).

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia ar trebui să facă 
obiectul obligației de compensare în 
conformitate cu articolul 4 alineatele (2) 
și (4) din Regulamentul [ ] (EMIR).

Or. en

Justificare

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
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the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Amendamentul 561
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile 
menționate la articolul 24 alineatul (1).

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia face obiectul 
obligației de compensare prin CPC 
prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (4) 
din Regulamentul [ ] „EMIR”.

Or. en

Amendamentul 562
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile menționate 
la articolul 24 alineatul (1).

(b) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia este considerată 
suficient de lichidă pentru a fi 
tranzacționată numai în locurile menționate 
la articolul 24 alineatul (1); și

Or. de
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Amendamentul 563
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) gestionarea eficientă a riscului este 
facilitată de contrapartidele nefinanciare 
cu instrumente derivate extrabursiere 
care nu fac obiectul obligației de 
compensare în conformitate cu articolul 
[7/10] din Regulamentul [ ] (EMIR); și

Or. de

Justificare

Scutirea societăților nefinanciare de obligația de compensare permite ca aceste întreprinderi 
să realizeze o gestionare eficientă și de durată a riscurilor, cu ajutorul tranzacțiilor 
structurate, nestandardizabile pe piețele extrabursiere, de exemplu pentru a reduce riscurile 
aferente prețurilor materiilor prime. În acest scop, aceste societăți trebuie să poată, în 
continuare, să găsească și să cumpere instrumente derivate adaptate nevoilor lor speciale pe 
piețele extrabursiere.

Amendamentul 564
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) clasa de instrumente derivate sau un 
subset relevant al acesteia trebuie să facă 
obiectul obligației de compensare în 
conformitate cu articolul 4 alineatele (2) 
și (4) din Regulamentul [ ] (EMIR);

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate extrabursiere, care sunt considerate „eligibile” pentru obligația de 
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compensare prin CPC în temeiul EMIR, ar trebui, în mod automat, să fie considerate 
„eligibile” pentru tranzacționare pe o platformă multilaterală în temeiul MiFID (piețe 
reglementate sau MTF-uri). Această abordare este conformă cu cea adoptată de SUA în 
cadrul legii Dodd-Frank. Caracterul adecvat al unui contract, pentru a fi considerat 
„eligibil” pentru tranzacționare, nu ar trebui să fie supus unor criterii suplimentare privind 
lichiditatea. În conformitate cu EMIR, orice contract care face obiectul obligației de 
compensare prin CPC va trebui considerat suficient de standardizat și va putea fi evaluat în 
mod continuu.

Amendamentul 565
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procesul de elaborare a proiectelor 
de standarde tehnice de punere în 
aplicare, AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset 
relevant al acesteia este suficient de 
lichidă pe baza următoarelor criterii:

eliminat

(a) frecvența medie a tranzacțiilor;
(b) mărimea medie a tranzacțiilor;
(c) numărul și tipul participanților activi 
pe piață;
Înainte de a înainta spre adoptare 
Comisiei proiectul de standarde tehnice de 
punere în aplicare, AEVMP organizează 
o consultare publică și, după caz, se poate 
consulta cu autoritățile competente din 
țări terțe.

Or. en

Amendamentul 566
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procesul de elaborare a proiectelor 
de standarde tehnice de punere în 
aplicare, AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset 
relevant al acesteia este suficient de 
lichidă pe baza următoarelor criterii:

eliminat

(a) frecvența medie a tranzacțiilor;
(b) mărimea medie a tranzacțiilor;
(c) numărul și tipul participanților activi 
pe piață;
Înainte de a înainta spre adoptare 
Comisiei proiectul de standarde tehnice de 
punere în aplicare, AEVMP organizează 
o consultare publică și, după caz, se poate 
consulta cu autoritățile competente din 
țări terțe.

Or. en

Amendamentul 567
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de elaborare a proiectelor de 
standarde tehnice de punere în aplicare, 
AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset relevant 
al acesteia este suficient de lichidă pe baza 
următoarelor criterii:

În procesul de elaborare a proiectelor de 
standarde tehnice de punere în aplicare, 
AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset relevant 
al acesteia este suficient de lichidă, precum 
și mărimile la care acestea pot fi suficient 
de lichide în funcție de o gamă de condiții 
de pe piață, pe baza următoarelor criterii:

Or. en
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Justificare

Amendamentul asigură că AEVMP poate justifica, în mod adecvat, lichiditatea respectivelor 
instrumente derivate care vor trebui tranzacționate în mod obligatoriu, inclusiv o serie amplă 
de factori diferiți de cei incluși în propunerea originală.  De exemplu, evaluarea lichidității 
medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi insuficient de lichide 
pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.

Amendamentul 568
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de elaborare a proiectelor de 
standarde tehnice de punere în aplicare, 
AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset relevant 
al acesteia este suficient de lichidă pe baza 
următoarelor criterii:

În procesul de elaborare a proiectelor de 
standarde tehnice de reglementare, 
AEVMP stabilește dacă clasa de 
instrumente derivate sau un subset relevant 
al acesteia este suficient de lichidă ținând 
cont de următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 569
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) frecvența medie a tranzacțiilor; (a) frecvența medie și mărimea
tranzacțiilor

Or. en

Amendamentul 570
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) frecvența medie a tranzacțiilor; (a) frecvența tranzacțiilor în funcție de o 
serie de condiții de pe piață;

Or. en

Amendamentul 571
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) frecvența medie a tranzacțiilor; (a) frecvența tranzacțiilor în funcție de o 
serie de condiții de pe piață, având în 
vedere natura, ciclul de viață și gradul de 
substituire a produselor în cadrul clasei 
de instrumente derivate;

Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.

Amendamentul 572
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărimea medie a tranzacțiilor; (b) mărimea medie și distribuția în funcție 
de mărime a tranzacțiilor, precum și 
frecvența tranzacțiilor de dimensiuni 
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mari;

Or. en

Amendamentul 573
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărimea medie a tranzacțiilor; (b) mărimea medie a tranzacțiilor, 
expunerea tranzacțiilor la riscul de piață, 
precum și frecvența tranzacțiilor de 
dimensiuni mari;

Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.

Amendamentul 574
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul și tipul participanților activi pe 
piață;

(c) numărul, activitatea de tranzacționare, 
modelul de piață și tipul participanților 
activi pe piață;

Or. en

Amendamentul 575
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul și tipul participanților activi pe 
piață;

(c) numărul, activitatea de tranzacționare
și tipul participanților activi pe piață;

Or. en

Amendamentul 576
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) volumul tranzacțiilor cu instrumente 
derivate sau clasa de instrumente 
derivate, alături de numărul și tipul 
locului disponibil pentru tranzacție și 
capacitatea locului de tranzacționare de a 
tranzacționa volumele existente.

Or. en

Amendamentul 577
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tipul și numărul de contrapartide 
active și preconizate să fie active în cadrul 
pieței pentru categoria relevantă de 
contracte cu instrumente financiare 
derivate;

Or. en
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Amendamentul 578
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) caracteristicile instrumentului 
derivat, în special dacă este adaptat 
nevoilor specifice sau servește unor 
scopuri de acoperire, astfel cum este 
stabilit de AEVMP/Comisia UE în 
regulament (EMIR).

Or. de

Justificare

Structura instrumentelor derivate folosite de societățile nefinanciare în scopul acoperirii 
riscului reflectă, în general și printre altele, termenul și volumul elementului care trebuie 
acoperit. Amendamentul clarifică faptul că astfel de tranzacții nestandardizabile nu sunt 
suficient de lichide și, prin urmare, adecvate pentru tranzacționare printr-un MTF pe o piață 
reglementată.

Amendamentul 579
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o comparație între toate activitățile de 
tranzacționare cu instrumente derivate, în 
cadrul clasei de active;

Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.
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Amendamentul 580
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) posibilul efect asupra spreadurilor 
dintre prețurile de vânzare și cele de 
cumpărare și furnizarea de lichiditate

Or. en

Amendamentul 581
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) orice alți factori care influențează 
lichiditatea specifică a unei clase de 
instrumente derivate.

Or. en

Amendamentul 582
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) natura activității curente de 
tranzacționare și impactul asupra 
lichidității, dacă activitatea de 
tranzacționare existentă nu a putut 
continua;
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Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.

Amendamentul 583
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) caracterul adecvat al aplicării treptate 
a obligației de tranzacționare în funcție de 
produs sau de tipul de participant pe piață

Or. en

Amendamentul 584
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) alți factori care influențează 
lichiditatea unui produs specifică unei 
clase de instrumente derivate.

Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.
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Amendamentul 585
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) efectul posibil asupra entităților 
nefinanciare; o obligație de 
tranzacționare nu ar trebui să fie impusă 
în cazul în care ar genera efecte negative 
considerabile asupra lichidității sau 
activităților comerciale ale entităților 
nefinanciare.

Or. en

Justificare

Acest lucru este necesar pentru a se alinia cu scutirea entităților nefinanciare din EMIR și 
alte probleme pe care entitățile nefinanciare le-ar putea avea în cazul în care obligația de 
tranzacționare ar fi impusă în privința unui produs care determină o pierdere a activităților 
de pe piață referitoare la produs, eliminându-le efectiv de pe piață.

Amendamentul 586
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a înainta spre adoptare Comisiei 
proiectul de standarde tehnice de punere în 
aplicare, AEVMP organizează o consultare 
publică și, după caz, se poate consulta cu 
autoritățile competente din țări terțe.

Înainte de a înainta spre adoptare Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare, AEVMP organizează o 
consultare publică și, după caz, se poate 
consulta cu autoritățile competente din țări 
terțe.

Or. en

Amendamentul 587
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a înainta spre adoptare Comisiei 
proiectul de standarde tehnice de punere în 
aplicare, AEVMP organizează o consultare 
publică și, după caz, se poate consulta cu 
autoritățile competente din țări terțe.

Înainte de a înainta spre adoptare Comisiei 
proiectul de standarde tehnice de punere în 
aplicare, AEVMP organizează o consultare 
publică și, după caz, se poate consulta cu 
autoritățile competente din țări terțe. La 
momentul elaborării proiectelor de 
standarde de reglementare, AEVMP 
stabilește dacă o clasă de instrumente 
derivate sau un subset relevant al acesteia 
este suficient de lichid(ă) numai în 
tranzacții sub o anumită dimensiune.

Or. en

Justificare

Acest lucru va asigura că AEVMP poate ține seama, în mod adecvat, de lichiditatea acelor 
instrumente derivate pentru care va solicita tranzacționare în mod obligatoriu.  De exemplu, 
evaluarea lichidității medii ar însemna că jumătate din timp instrumentele derivate ar fi 
insuficient de lichide pentru a fi tranzacționate într-un loc multilateral.

Amendamentul 588
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă, în conformitate cu criteriile 
prevăzute la alineatul (2) și în urma unei 
consultări publice, la identificarea și 
notificarea către Comisie a claselor de 
instrumente derivate sau a contractelor 
individuale de instrumente derivate care 
ar trebui să facă obiectul obligației de 
tranzacționare în locurile de 
tranzacționare menționate la articolul 24 
alineatul (1), dar pentru care nicio 
contraparte centrală nu a primit încă 

eliminat
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autorizație în conformitate cu articolul 10 
sau 11 din Regulamentul ----/---- (EMIR) 
sau care nu sunt admise la tranzacționare 
sau tranzacționate într-un loc menționat 
la articolul 24 alineatul (1).
Ca urmare a unei notificări din partea 
AEVMP, Comisia poate publica o cerere 
de elaborare de propuneri vizând 
tranzacționarea respectivelor instrumente 
derivate în locurile menționate la articolul 
24 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 589
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă, în conformitate cu criteriile 
prevăzute la alineatul (2) și în urma unei 
consultări publice, la identificarea și 
notificarea către Comisie a claselor de 
instrumente derivate sau a contractelor 
individuale de instrumente derivate care 
ar trebui să facă obiectul obligației de 
tranzacționare în locurile de 
tranzacționare menționate la articolul 24 
alineatul (1), dar pentru care nicio 
contraparte centrală nu a primit încă 
autorizație în conformitate cu articolul 10 
sau 11 din Regulamentul ----/---- (EMIR) 
sau care nu sunt admise la tranzacționare 
sau tranzacționate într-un loc menționat 
la articolul 24 alineatul (1).

eliminat

Ca urmare a unei notificări din partea 
AEVMP, Comisia poate publica o cerere 
de elaborare de propuneri vizând 
tranzacționarea respectivelor instrumente 
derivate în locurile menționate la articolul 
24 alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 590
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă, în conformitate cu criteriile 
prevăzute la alineatul (2) și în urma unei 
consultări publice, la identificarea și 
notificarea către Comisie a claselor de 
instrumente derivate sau a contractelor 
individuale de instrumente derivate care 
ar trebui să facă obiectul obligației de 
tranzacționare în locurile de 
tranzacționare menționate la articolul 24 
alineatul (1), dar pentru care nicio 
contraparte centrală nu a primit încă 
autorizație în conformitate cu articolul 10 
sau 11 din Regulamentul ----/---- (EMIR) 
sau care nu sunt admise la tranzacționare 
sau tranzacționate într-un loc menționat 
la articolul 24 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 591
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP procedează, din proprie inițiativă, 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
alineatul (2) și în urma unei consultări 
publice, la identificarea și notificarea către 
Comisie a claselor de instrumente derivate 
sau a contractelor individuale de 
instrumente derivate care ar trebui să facă 

AEVMP procedează, din proprie inițiativă, 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
alineatul (2) și în urma unei consultări 
publice, la identificarea și notificarea către 
Comisie a claselor de instrumente derivate 
sau a contractelor individuale de 
instrumente derivate care ar trebui să facă 
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obiectul obligației de tranzacționare în 
locurile de tranzacționare menționate la 
articolul 24 alineatul (1), dar pentru care 
nicio contraparte centrală nu a primit încă 
autorizație în conformitate cu articolul 10 
sau 11 din Regulamentul ----/---- (EMIR)
sau care nu sunt admise la tranzacționare 
sau tranzacționate într-un loc menționat la 
articolul 24 alineatul (1).

obiectul obligației de tranzacționare în 
locurile de tranzacționare menționate la 
articolul 24 alineatul (1), dar pentru care 
nicio contrapartidă centrală nu a primit 
încă autorizație în conformitate cu 
articolul 14 sau 15 din Regulamentul 
nr. .../... [EMIR] sau care nu sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
tranzacționate într-un loc menționat la 
articolul 24 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 592
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca urmare a unei notificări din partea 
AEVMP, Comisia poate publica o cerere 
de elaborare de propuneri vizând 
tranzacționarea respectivelor instrumente 
derivate în locurile menționate la articolul 
24 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 593
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul (1), 
AEVMP prezintă Comisiei noi proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a modifica, suspenda sau revoca 
standardele tehnice de punere în aplicare 
existente, ori de câte ori are loc o 

eliminat
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modificare semnificativă a criteriilor 
stabilite la alineatul (2). Înainte de a 
proceda astfel, AEVMP se poate consulta, 
după caz, cu autoritățile competente din 
țări terțe. Se conferă Comisiei competența 
de a modifica, suspenda sau revoca 
standardele tehnice de punere în aplicare 
existente, în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 594
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul (1), 
AEVMP prezintă Comisiei noi proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a modifica, suspenda sau revoca 
standardele tehnice de punere în aplicare 
existente, ori de câte ori are loc o 
modificare semnificativă a criteriilor 
stabilite la alineatul (2). Înainte de a 
proceda astfel, AEVMP se poate consulta,
după caz, cu autoritățile competente din 
țări terțe. Se conferă Comisiei competența 
de a modifica, suspenda sau revoca 
standardele tehnice de punere în aplicare 
existente, în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

eliminat

Or. en

Amendamentul 595
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisiei îi este delegată competența 
de a adopta standarde tehnice de 
reglementare care să precizeze criteriile 
menționate la alineatul (2) litera (b), care 
urmează a fi adoptate în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. AEVMP înaintează 
Comisiei proiecte ale acestor standarde 
tehnice de reglementare până la data de --
/--/--.

eliminat

Or. en

Amendamentul 596
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisiei îi este delegată competența 
de a adopta standarde tehnice de 
reglementare care să precizeze criteriile 
menționate la alineatul (2) litera (b), care 
urmează a fi adoptate în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. AEVMP înaintează 
Comisiei proiecte ale acestor standarde 
tehnice de reglementare până la data de --
/--/--.

eliminat

Or. en

Amendamentul 597
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Titlul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces nediscriminatoriu la compensare 
pentru instrumentele financiare

eliminat

Or. en

Amendamentul 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Amendamentul 599
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Amendamentul 600
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Justificare

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
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vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Amendamentul 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Spre deosebire de opinia Comisiei, un acces deschis ar spori, în primul rând, riscul sistemic 
din sectorul instrumentelor derivate cotate. Propunerea legislativă implică interconectare și 
promovează fragmentarea infrastructurilor de piață sistematic importante, precum CPC. 
Fragmentarea poate avea efecte negative în ceea ce privește supravegherea, gestiunea 
riscurilor. Efectul dispozițiilor privind accesul deschis asupra instrumentelor derivate
tranzacționate la bursă va fi de a fragmenta lichiditatea de tranzacționare pe piețele 
reglementate.

Amendamentul 602
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 603
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapărțile
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 
transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește 
modul în care sunt tratate contractele 
tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de 
încrucișare a marjelor cu contracte 
corelate compensate de aceeași 
contraparte centrală. Contrapărțile
centrale pot solicita ca locurile de 
tranzacționare să respecte cerințele tehnice 
și operaționale rezonabile stabilite de 
acestea. Această cerință nu se aplică 
niciunui contract cu instrumente derivate 
care face deja obiectul obligației de acces 
prevăzute la articolul 8 din Regulamentul 
[EMIR].

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapartidele
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor de piață monetară și a 
valorilor mobiliare în mod transparent și 
nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce 
privește cerințele de garantare și taxele 
legate de acces, indiferent de locul de 
tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu. Contrapartidele centrale 
pot solicita ca locurile de tranzacționare să 
respecte cerințele tehnice și operaționale 
rezonabile stabilite de acestea. Această 
cerință nu se aplică niciunui contract cu 
instrumente derivate care face deja obiectul 
obligației de acces prevăzute la articolul 8 
din Regulamentul [EMIR]. Accesul unui 
loc de tranzacționare la o CPC în temeiul 
prezentului articol trebuie acordat numai 
dacă acest acces nu necesită 
interoperabilitate sau nu amenință 
funcționarea armonioasă și ordonată a 
piețelor sau nu are efecte negative asupra 
riscului sistemic.

Or. en

Amendamentul 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapărțile
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapartidele
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 
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transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește modul 
în care sunt tratate contractele 
tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contraparte
centrală. Contrapărțile centrale pot solicita 
ca locurile de tranzacționare să respecte 
cerințele tehnice și operaționale rezonabile 
stabilite de acestea. Această cerință nu se 
aplică niciunui contract cu instrumente 
derivate care face deja obiectul obligației 
de acces prevăzute la articolul 8 din 
Regulamentul [EMIR].

transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea, cu excepția cazului în care 
acest acces ar amenința, în mod clar, 
funcționarea armonioasă și ordonată a 
CPC sau funcționarea piețelor financiare 
astfel încât să cauzeze risc sistemic. Acest 
lucru ar trebui să asigure în primul rând că 
un loc de tranzacționare are dreptul la 
tratament nediscriminatoriu în ceea ce 
privește modul în care sunt tratate 
contractele tranzacționate pe platformele 
sale, cu privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contrapartidă
centrală. Contrapartidele centrale pot 
solicita ca locurile de tranzacționare să 
respecte cerințele tehnice și operaționale 
rezonabile stabilite de acestea, cu condiția 
ca CPC să ofere standarde și proceduri de 
comunicare relevante, acceptate la nivel 
internațional. Această cerință nu se aplică 
niciunui contract cu instrumente derivate 
care face deja obiectul obligației de acces 
prevăzute la articolul 8 din Regulamentul 
[EMIR].

Or. en

Amendamentul 605
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapărțile
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 
transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Regulamentul (UE) nr. .../.... [EMIR], 
contrapartidele centrale acceptă 
compensarea instrumentelor financiare în 
mod transparent și nediscriminatoriu, 
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ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește modul 
în care sunt tratate contractele 
tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contraparte
centrală. Contrapărțile centrale pot solicita 
ca locurile de tranzacționare să respecte 
cerințele tehnice și operaționale rezonabile 
stabilite de acestea. Această cerință nu se 
aplică niciunui contract cu instrumente 
derivate care face deja obiectul obligației 
de acces prevăzute la articolul 8 din 
Regulamentul [EMIR].

inclusiv în ceea ce privește cerințele de 
garantare și taxele legate de acces, 
indiferent de locul de tranzacționare în care 
este executată operațiunea. Acest lucru ar 
trebui să asigure în primul rând că un loc 
de tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește modul 
în care sunt tratate contractele 
tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contrapartidă
centrală. Contrapartidele centrale pot 
solicita ca locurile de tranzacționare să 
respecte cerințele tehnice și operaționale 
rezonabile stabilite de acestea. Această 
cerință nu se aplică niciunui contract cu 
instrumente derivate care face deja obiectul 
obligației de acces prevăzute la articolul 7
din Regulamentul (UE) nr. .../... [EMIR].

Or. en

Amendamentul 606
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapărțile
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 
transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește modul 
în care sunt tratate contractele 

(1) Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul [ ] (EMIR), contrapartidele
centrale acceptă compensarea 
instrumentelor financiare în mod 
transparent și nediscriminatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește cerințele de garantare și 
taxele legate de acces, indiferent de locul 
de tranzacționare în care este executată 
operațiunea. Acest lucru ar trebui să 
asigure în primul rând că un loc de 
tranzacționare are dreptul la tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește modul 
în care sunt tratate contractele 
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tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contraparte
centrală. Contrapărțile centrale pot solicita 
ca locurile de tranzacționare să respecte 
cerințele tehnice și operaționale rezonabile 
stabilite de acestea. Această cerință nu se 
aplică niciunui contract cu instrumente 
derivate care face deja obiectul obligației 
de acces prevăzute la articolul 8 din 
Regulamentul [EMIR].

tranzacționate pe platformele sale, cu 
privire la cerințele de garantare, de 
compensare a contractelor echivalente din 
punct de vedere economic și de încrucișare 
a marjelor cu contracte corelate 
compensate de aceeași contrapartidă
centrală. Contrapartidele centrale pot 
solicita ca locurile de tranzacționare să 
respecte cerințele tehnice și operaționale 
rezonabile stabilite de acestea.

Or. en

Justificare

Aceasta este o măsură generală, care ar trebui să se aplice în mod consecvent, la nivel 
global.

Amendamentul 607
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contrapartea centrală furnizează un 
răspuns locului de tranzacționare în termen 
de trei luni, prin care fie permite accesul 
acesteia, cu condiția ca autoritatea 
competentă pertinentă să nu fi refuzat 
accesul în temeiul alineatului (4), fie i-l 
refuză. Contrapartea centrală nu poate 
refuza o cerere de acces decât în condițiile 
specificate la alineatul (6). În cazul în care 
o contraparte centrală refuză accesul, ea 
furnizează o expunere exhaustivă a 
motivelor în răspunsul său și informează în 
scris autoritatea sa competentă în legătură 
cu respectiva decizie. Contrapartea
centrală face posibil accesul în termen de 
trei luni de la furnizarea unui răspuns 

(3) Contrapartida centrală furnizează un 
răspuns locului de tranzacționare în termen 
de trei luni, prin care fie permite accesul 
acesteia, cu condiția ca autoritatea 
competentă pertinentă să nu fi refuzat 
accesul în temeiul alineatului (4), fie i-l 
refuză. Contrapartida centrală nu poate 
refuza o cerere de acces decât în condițiile 
specificate la alineatul (6). În cazul în care 
o contrapartidă centrală refuză accesul, ea 
furnizează o expunere exhaustivă a 
motivelor în răspunsul său și informează în 
scris autoritatea sa competentă în legătură 
cu respectiva decizie. Contrapartida
centrală face posibil accesul în termen de 
douăsprezece luni de la furnizarea unui 
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favorabil la cererea de acces. răspuns favorabil la cererea de acces.

Toate costurile asociate care rezultă ca 
urmare a aplicării alineatelor (1) – (3) 
sunt suportate de locul de tranzacționare 
care solicită acces, cu excepția cazului în 
care CPC și locul de tranzacționare care 
solicită accesul au convenit în mod diferit.

Or. en

Amendamentul 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contrapartea centrală furnizează un 
răspuns locului de tranzacționare în termen 
de trei luni, prin care fie permite accesul 
acesteia, cu condiția ca autoritatea 
competentă pertinentă să nu fi refuzat 
accesul în temeiul alineatului (4), fie i-l 
refuză. Contrapartea centrală nu poate 
refuza o cerere de acces decât în condițiile 
specificate la alineatul (6). În cazul în care 
o contraparte centrală refuză accesul, ea 
furnizează o expunere exhaustivă a 
motivelor în răspunsul său și informează în 
scris autoritatea sa competentă în legătură 
cu respectiva decizie. Contrapartea
centrală face posibil accesul în termen de 
trei luni de la furnizarea unui răspuns 
favorabil la cererea de acces.

(3) Contrapartida centrală furnizează un 
răspuns locului de tranzacționare în termen 
de trei luni, prin care fie permite accesul 
acesteia, cu condiția ca autoritatea 
competentă pertinentă să nu fi refuzat 
accesul în temeiul alineatului (4), fie i-l 
refuză. Contrapartida centrală nu poate 
refuza o cerere de acces decât pe baza unei 
analize cuprinzătoare a riscului și în 
condițiile specificate la alineatul (6). În 
cazul în care o contrapartidă centrală 
refuză accesul, ea furnizează o expunere 
exhaustivă a motivelor în răspunsul său și 
informează în scris autoritatea sa 
competentă în legătură cu respectiva 
decizie. Contrapartida centrală face posibil 
accesul în termen de trei luni de la 
furnizarea unui răspuns favorabil la cererea 
de acces.

Or. en

Amendamentul 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care o CPC refuză 
accesul unui loc de tranzacționare în 
temeiul alineatului (3), aceasta notifică 
autoritatea competentă care revizuiește 
decizia pentru a se asigura că aceasta 
respectă alineatele (1) și (3). În cazul în 
care autoritatea competentă decide că 
CPC nu a respectat alineatele (1) și (3), 
aceasta informează CPC, locul de 
tranzacționare și autoritatea competentă a 
locului de tranzacționare cu privire la 
decizia sa și impune CPC să acorde 
accesul în termen de trei luni.

Or. en

Amendamentul 610
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă a contrapărții 
centrale nu poate refuza accesul unui loc 
de tranzacționare la contrapartea centrală
decât în cazul în care accesul respectiv ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
funcționării uniforme și ordonate a piețelor 
financiare. Dacă autoritatea competentă 
refuză accesul pe această bază, ea emite 
decizia respectivă în termen de două luni 
de la primirea cererii menționate la 
alineatul (2) și furnizează contrapărții 
centrale și locului de tranzacționare o 
expunere integrală a motivelor, inclusiv 
dovezile care stau la baza deciziei sale.

(4) Pentru valori mobiliare și instrumente 
de piață monetară, autoritatea competentă 
a locului de tranzacționare nu poate refuza 
accesul unui loc de tranzacționare decât în 
cazul în care accesul respectiv ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
funcționării uniforme și ordonate a 
piețelor. Pentru alte instrumente, accesul 
locului de tranzacționare este determinat 
de autoritatea competentă a locului de 
tranzacționare, pe baza următoarelor 
criterii:

(i) fragmentarea lichidității;
(ii) riscul operațional și complexitatea;
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(iii) numărul de CPC actuale, care 
accesează locul;
(iv) posibila afectare a funcționării 
armonioase și ordonate a pieței.
Decizia autorității competente a locului de 
tranzacționare este emisă în termen de 2 
luni de la primirea cererii de către CPC, 
iar un raport din partea pieței-țintă 
trebuie furnizat în termen de o lună de la 
depunerea cererii. Decizia este notificată 
locului de tranzacționare, CPC și 
AEVMP.

Or. en

Justificare

Un număr prea mare de CPC care accesează un loc va spori complexitatea operațională 
sistemică, iar fragmentarea lichidității poate crește nivelul general de risc; în plus, cu cât se 
conectează mai multe CPC la un loc, cu atât mai puțin sunt realizabile economiile de scară 
pentru clienți și pentru instituții. Procedurile propuse vor contribui la selectarea celor mai 
relevante legături cu fiecare platformă de tranzacționare.

Amendamentul 611
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În caz de dezacord între autoritățile 
competente, AEVMP soluționează 
eventualele diferende în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Acest lucru aliniază procedura de acces cu cea din EMIR, acordând AEVMP competența de a 
media, în mod obligatoriu, soluționarea litigiilor dintre autoritățile competente. Dată fiind 
natura unora dintre criterii, acest lucru este deosebit de important în această privință.
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Amendamentul 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care locul de 
tranzacționare și CPC își au sediile în 
state membre diferite, autoritatea 
competentă a CPC consultă autoritatea 
competentă a locului de tranzacționare 
înaintea luării unei decizii privind refuzul 
accesului la locul de tranzacționare, în 
temeiul alineatelor (3) și (4), și furnizează 
în scris o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei. În cazul în care 
autoritatea competentă a locului de 
tranzacționare nu este de acord cu decizia 
autorității competente a CPCP în temeiul 
alineatelor (3a) și (4), autoritățile 
competente în cauză pot sesiza AEVMP 
cu această problemă, care poate acționa 
în conformitate cu prerogativele care i-au 
fost conferite în temeiul articolului 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
specifică:

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

Or. en
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Amendamentul 614
Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri care 
specifică:

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate, în urma consultărilor cu 
AEVMP și în conformitate cu articolul 41, 
măsuri care specifică:

Or. pl

Amendamentul 615
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora contrapărțile
centrale pot refuza accesul, cum ar fi 
volumul de tranzacții, numărul și tipul 
utilizatorilor sau alți factori care creează 
riscuri nejustificate.

(a) condițiile în baza cărora contrapartidele
centrale pot refuza accesul, numai în cazul 
în care acest acces ar amenința 
funcționarea armonioasă și ordonată a 
piețelor și ar avea un efect negativ asupra 
riscului sistemic.

Or. en

Justificare

Aliniere a procedurii de acces cu procedura din EMIR.

Amendamentul 616
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora contrapărțile (a) condițiile în baza cărora contrapartidele
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centrale pot refuza accesul, cum ar fi 
volumul de tranzacții, numărul și tipul 
utilizatorilor sau alți factori care creează 
riscuri nejustificate.

centrale pot refuza accesul, pentru valori 
mobiliare și instrumente de piață 
monetară, cum ar fi volumul de tranzacții, 
numărul și tipul utilizatorilor sau alți 
factori care creează riscuri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 617
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora contrapărțile
centrale pot refuza accesul, cum ar fi 
volumul de tranzacții, numărul și tipul 
utilizatorilor sau alți factori care creează 
riscuri nejustificate.

(a) condițiile în baza cărora contrapartidele
centrale pot refuza accesul și trebuie să fie 
transparente, obiective, proporționale și 
nediscriminatorii, bazându-se pe aspectul 
dacă accesul la o CPC ar amenința, în 
mod clar și semnificativ, funcționarea 
armonioasă și ordonată a CPC sau a 
piețelor financiare, astfel încât să cauzeze 
risc sistemic.

Or. en

Amendamentul 618
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care se acordă accesul, 
inclusiv confidențialitatea informațiilor 
furnizate pe parcursul perioadei de 
elaborare referitoare la instrumentele 
financiare, abordarea nediscriminatorie și 
transparentă în ceea ce privește taxele de 
compensare, precum și cerințele 
operaționale și de garantare privind 

(b) condițiile în care se acordă accesul, 
inclusiv confidențialitatea informațiilor 
furnizate pe parcursul perioadei de 
elaborare referitoare la instrumentele de 
piață monetară și la valorile mobiliare, 
abordarea nediscriminatorie și transparentă 
în ceea ce privește taxele de compensare, 
precum și cerințele operaționale și de 
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stabilirea marjelor. garantare privind stabilirea marjelor.

Or. en

Amendamentul 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP prezintă Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare în 
termen de [xx] luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 620
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Obligația de compensare în cazul 

acțiunilor și obligațiunilor tranzacționate 
pe piețele reglementate, prin MTF și OTF
Operatorul unei piețe reglementate, al 
unui MTF sau al unui OTF asigură că 
toate tranzacțiile cu acțiuni și obligațiuni, 
încheiate pe o piață reglementată, un 
MTF și un OTF sunt compensate de o 
CPC, dacă respectiva CPC acceptă să 
compenseze respectivul instrument 
financiar.

Or. en
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