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Amendamentul 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 29

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Amendamentul 622
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 29

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 
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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 623
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 29

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 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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Contrar percepției Comisiei, un acces deschis ar crește în principal riscurile sistemice din 
sectorul instrumentelor derivate cotate la bursă. Propunerea legislativă vizează 
interconectarea și promovează fragmentarea unor infrastructuri de piață importante din 
puncte de vedere sistemic. Fragmentarea poate avea efecte negative în ceea ce privește 
supravegherea, gestionarea riscurilor. Dispozițiile în materie de acces pentru instrumentele 
derivate tranzacționate la bursă vor contribui la fracturarea piețelor și vor periclita 
rezistența mecanismului de formare a prețurilor.

Amendamentul 625
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 626
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 8a din Regulamentul [ ] (EMIR), 
locurile de tranzacționare furnizează la 
cerere, în mod transparent și 
nediscriminatoriu, fluxuri de informații 
(feed-uri) referitoare la tranzacții, în 
special în ceea ce privește taxele legate de 
acces, oricărei contrapărți centrale 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 8a din Regulamentul [ ] (EMIR), 
locurile de tranzacționare furnizează la 
cerere, în mod transparent și 
nediscriminatoriu, fluxuri de informații 
(feed-uri) referitoare la datele post-
tranzacționare, în special în ceea ce 
privește taxele legate de acces, oricărei 
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autorizate sau recunoscute prin 
Regulamentul [ ] (EMIR) care dorește să 
compenseze tranzacții executate în 
respectivul loc de tranzacționare. Această 
cerință nu se aplică niciunui contract cu 
instrumente derivate care face deja obiectul 
obligației de acces prevăzute la articolul 8 
din Regulamentul [EMIR].

contrapartide centrale autorizate sau 
recunoscute prin Regulamentul [ ] (EMIR) 
care dorește să compenseze tranzacții, 
numai atunci când există o amenințare la 
adresa funcționării armonioase și 
ordonate a piețelor financiare. 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 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 8a din Regulamentul [ ] (EMIR), 
locurile de tranzacționare furnizează la 
cerere, în mod transparent și 
nediscriminatoriu, fluxuri de informații 
(feed-uri) referitoare la tranzacții, în 
special în ceea ce privește taxele legate de 
acces, oricărei contrapărți centrale 
autorizate sau recunoscute prin 
Regulamentul [ ] (EMIR) care dorește să 
compenseze tranzacții executate în 
respectivul loc de tranzacționare. 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 dispozițiilor 
articolului 8a din Regulamentul [ ] (EMIR), 
locurile de tranzacționare furnizează la 
cerere, în mod transparent, obiectiv și 
nediscriminatoriu, fluxuri de informații 
(feed-uri) referitoare la datele post-
tranzacționare, în special în ceea ce 
privește taxele legate de acces, oricărei 
contrapartide centrale autorizate sau 
recunoscute prin Regulamentul [ ] (EMIR) 
care dorește să compenseze tranzacții 
executate în respectivul loc de 
tranzacționare, cu condiția ca accesul 
respectiv să nu reprezinte o amenințare 
evidentă și semnificativă la adresa 
funcționării armonioase și ordonate a 
locurilor de tranzacționare sau a 
funcționării piețelor financiare, astfel 
încât să provoace un risc sistemic. 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
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Amendamentul 628
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 8a din Regulamentul [ ] (EMIR), 
locurile de tranzacționare furnizează la 
cerere, în mod transparent și 
nediscriminatoriu, fluxuri de informații 
(feed-uri) referitoare la tranzacții, în 
special în ceea ce privește taxele legate de 
acces, oricărei contrapărți centrale 
autorizate sau recunoscute prin 
Regulamentul [ ] (EMIR) care dorește să 
compenseze tranzacții executate în 
respectivul loc de tranzacționare. Această 
cerință nu se aplică niciunui contract cu 
instrumente derivate care face deja obiectul 
obligației de acces prevăzute la articolul 8a
din Regulamentul [EMIR].

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 8 din Regulamentul (UE) 
nr. …/… [EMIR], locurile de 
tranzacționare furnizează la cerere, în mod 
transparent și nediscriminatoriu, fluxuri de 
informații (feed-uri) referitoare la 
tranzacții, în special în ceea ce privește 
taxele legate de acces, oricărei 
contrapartide centrale autorizate sau 
recunoscute prin Regulamentul [ ] (EMIR) 
care dorește să compenseze tranzacții 
executate în respectivul loc de 
tranzacționare. Această cerință nu se aplică 
niciunui contract cu instrumente derivate 
care face deja obiectul obligației de acces 
prevăzute la articolul 8 din Regulamentul 
(UE) nr. .../... [EMIR].

Or. en

Amendamentul 629
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O contrapartidă centrală care are 
deja o cotă de piață dominantă a activității 
economice de compensare fie în Europa, 
fie într-o țară terță, nu poate utiliza 
dreptul de acces la locurile de 
tranzacționare prevăzut la articolul 29 
alineatul (1) pentru a-și consolida poziția.
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Or. en

Justificare

Drepturile de acces pot fi exploatate în mod abuziv de actorii dominanți pentru a-și consolida 
poziția și, astfel, pentru a elimina concurența. O dispoziție care să contracareze acest efect 
negativ este deosebit de necesară în cazul instrumentelor derivate din cauza puterii mari de 
atracție și a efectelor de blocare pe care le pot exercita casele de compensare tradiționale 
asupra produselor tranzacționate în locuri de tranzacționare nou create sau mai mici. Fără o 
astfel de dispoziție, concurența în domeniul compensării instrumentelor derivate nu poate 
exista.

Amendamentul 630
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Accesul la fluxurile de informații 
stabilite la articolul 29 alineatul (1) 
privind instrumentele derivate, altele 
decât instrumentele derivate extrabursiere 
care intră sub incidența 
Regulamentului [ ] (EMIR), se solicită 
numai din partea locurilor de 
tranzacționare care reprezintă peste 10 % 
din totalul activităților europene de 
tranzacționare cu instrumente derivate.

Or. en

Justificare

Este important că, în ceea ce privește instrumentele derivate tranzacționate în locuri de 
tranzacționare organizate, participanților de pe piață li se oferă posibilitatea de a opta între 
case de compensare și locuri de tranzacționare. Cu toate acestea, pentru a garanta faptul că 
poate exista cu adevărat un mediu al concurenței și al inovării, dispozițiile în materie de 
acces ar trebui să se aplice numai în cazul operatorilor care desfășoară deja o activitate de 
tranzacționare solidă. În special, operatorii nou intrați pe piață nu ar trebui obligați să 
prezinte fluxuri de informații până nu ating o anumită dimensiune a pieței.

Amendamentul 631
Anne E. Jensen
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru instrumentele derivate, altele 
decât instrumentele derivate 
extrabursiere, accesul la fluxurile de 
informații stabilite la articolul 29 
alineatul (1) se va aplica numai în cazul 
locurilor de tranzacționare care realizează 
peste 10 % din totalul activităților 
europene de tranzacționare cu 
instrumente derivate.

Or. en

Amendamentul 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Locul de tranzacționare furnizează un 
răspuns scris contrapărții centrale 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. Locurile de tranzacționare nu pot 
refuza accesul decât în conformitate cu 
condițiile specificate la alineatul (6). În 
cazul în care se refuză accesul, locul de 
tranzacționare trebuie să furnizeze o 
expunere exhaustivă a motivelor în 
răspunsul său adresat locului de 
tranzacționare și să informeze în scris 
autoritatea sa competentă cu privire la 
respectiva decizie. Locurile de 
tranzacționare fac posibil accesul în termen 
de trei luni de la furnizarea unui răspuns 
pozitiv la cererea de acces.

(3) Locul de tranzacționare furnizează un 
răspuns scris contrapartidei centrale 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. Locurile de tranzacționare nu pot 
refuza accesul decât pe baza unei analize 
globale a riscurilor și în conformitate cu 
condițiile specificate la alineatul (6). În 
cazul în care se refuză accesul, locul de 
tranzacționare trebuie să furnizeze o 
expunere exhaustivă a motivelor în 
răspunsul său adresat locului de 
tranzacționare și să informeze în scris 
autoritatea sa competentă cu privire la 
respectiva decizie. Locurile de 
tranzacționare fac posibil accesul în termen 
de trei luni de la furnizarea unui răspuns 
pozitiv la cererea de acces.
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Or. en

Amendamentul 633
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Locul de tranzacționare furnizează un 
răspuns scris contrapărții centrale 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. Locurile de tranzacționare nu pot 
refuza accesul decât în conformitate cu 
condițiile specificate la alineatul (6). În 
cazul în care se refuză accesul, locul de 
tranzacționare trebuie să furnizeze o 
expunere exhaustivă a motivelor în 
răspunsul său adresat locului de 
tranzacționare și să informeze în scris 
autoritatea sa competentă cu privire la 
respectiva decizie. Locurile de 
tranzacționare fac posibil accesul în termen 
de trei luni de la furnizarea unui răspuns 
pozitiv la cererea de acces.

(3) Locul de tranzacționare furnizează un 
răspuns scris contrapartidei centrale 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. Locurile de tranzacționare nu pot 
refuza accesul decât în conformitate cu 
condițiile specificate la alineatele (4) și 
(6). În cazul în care se refuză accesul, locul 
de tranzacționare trebuie să furnizeze o 
expunere exhaustivă a motivelor în 
răspunsul său adresat locului de 
tranzacționare și să informeze în scris 
autoritatea sa competentă cu privire la 
respectiva decizie. Locurile de 
tranzacționare fac posibil accesul în termen 
de trei luni de la furnizarea unui răspuns 
pozitiv la cererea de acces.

Or. en

Amendamentul 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când un loc de tranzacționare 
refuză accesul la o contrapartidă centrală 
în temeiul alineatului (3), acesta notifică 
autoritatea sa competentă, care revizuiește 
decizia pentru a garanta că respectă 
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alineatele (1) și (3). În cazul în care 
autoritatea competentă decide că locul de 
tranzacționare nu a respectat 
alineatele (1) și (3), aceasta informează 
locul de tranzacționare, contrapartida 
centrală și autoritatea competentă a 
contrapartidei centrale cu privire la 
decizia sa și solicită locului de 
tranzacționare să facă posibil accesul în 
termen de trei luni.

Or. en

Amendamentul 635
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapartidelor centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării 
armonioase și ordonate a piețelor. Atunci 
când o autoritate competentă refuză accesul 
pe această bază, ea emite respectiva decizie 
în termen de două luni de la primirea 
cererii menționate la alineatul (2) și 
furnizează locului de tranzacționare și 
contrapartidei centrale o expunere 
exhaustivă a motivelor care stau la baza 
deciziei sale, inclusiv dovezile aferente.
Pentru instrumentele derivate 
extrabursiere, accesul contrapartidelor 
centrale la un loc de tranzacționare se 
acordă în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului [ ] (EMIR).

Or. en
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Justificare

Trebuie menționat în mod clar că instrumentele derivate extrabursiere, datorită 
caracteristicilor lor specifice, sunt tratate separat în textul EMIR. Alte produse financiare, 
îndeosebi instrumentele derivate admise pe piețele reglementate, ar trebui incluse în sfera de 
aplicare a dispozițiilor MIFIR referitoare la drepturile de acces.

Amendamentul 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapartidelor centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare evidentă și semnificativă la 
adresa funcționării armonioase și ordonate 
a locurilor de tranzacționare sau a 
funcționării piețelor financiare, astfel 
încât să provoace un risc sistemic sau să 
necesite adoptarea altor condiții de acest 
gen de către Comisie în temeiul 
alineatului (6) de mai jos. Această decizie 
trebuie să se bazeze pe o analiză globală a 
riscurilor, ținând seama de faptul că nicio 
prevedere din EMIR nu împiedică părțile 
să stabilească un acord bilateral în 
materie de interoperabilitate fie pentru 
capitaluri proprii, fie pentru instrumente 
derivate sau alte instrumente. Atunci când 
o autoritate competentă refuză accesul, ea 
emite respectiva decizie în termen de două 
luni de la primirea cererii menționate la 
alineatul (2) și furnizează locului de 
tranzacționare și contrapartidei centrale o 
expunere exhaustivă a motivelor care stau 
la baza deciziei sale, inclusiv dovezile 
aferente.

Or. en
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Amendamentul 637
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții 
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapartidelor centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării 
armonioase și ordonate a piețelor sau ar 
avea drept rezultat o consolidare a poziției 
unei contrapartide centrale care deține 
deja o importantă cotă de piață a 
activității de compensare europene. 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 
contrapartidei centrale și locului de 
tranzacționare o expunere exhaustivă a 
motivelor care stau la baza deciziei sale
inclusiv dovezile aferente. Drepturile de 
acces ale contrapartidei centrale la un loc 
de tranzacționare în ceea ce privește 
instrumentele derivate extrabursiere se 
stabilesc în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului [ ] (EMIR).

Or. en

Justificare

Este importat că, în ceea ce privește instrumentele financiare tranzacționate în locuri de 
tranzacționare organizate, în special instrumentele derivate, participanților de pe piață li se 
oferă posibilitatea de a opta între case de compensare și locuri de tranzacționare. Cu toate 
acestea, pentru a garanta că poate exista cu adevărat un mediu al concurenței și al inovării, 
dispozițiile în materie de acces nu ar trebui utilizate pentru consolida o cotă de piață 
importantă sau pentru a consolida poziția dominantă a operatorilor.

Amendamentul 638
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

(4) Pentru instrumentele financiare, altele 
decât instrumentele derivate, autoritățile
competente ale locurilor de tranzacționare 
nu pot refuza accesul contrapartidelor
centrale la locurile de tranzacționare decât 
în cazul în care accesul respectiv ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
funcționării armonioase și ordonate a 
piețelor. Pentru instrumentele derivate, 
accesul contrapartidelor centrale la 
locurile de tranzacționare se acordă cu 
condiția ca accesul respectiv să nu 
necesite o interoperabilitate sau să nu 
amenințe funcționarea armonioasă și 
ordonată piețelor, în special prin 
fragmentarea lichidității, iar locurile de 
tranzacționare să fi instituit mecanisme 
corespunzătoare pentru evitarea unei 
astfel de fragmentări.
Atunci când o autoritate competentă refuză 
accesul pe această bază, ea emite 
respectiva decizie în termen de două luni 
de la primirea cererii menționate la 
alineatul (2) și furnizează locului de 
tranzacționare și contrapartidei centrale o 
expunere exhaustivă a motivelor care stau 
la baza deciziei sale, inclusiv dovezile 
aferente.

Or. en

Amendamentul 639
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de (4) Pentru instrumentele financiare, altele 
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tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

decât instrumentele derivate 
extrabursiere, autoritățile competente ale 
locurilor de tranzacționare nu pot refuza 
accesul contrapartidelor centrale la 
locurile de tranzacționare decât în cazul în 
care accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării 
armonioase și ordonate a piețelor. Atunci 
când o autoritate competentă refuză accesul 
pe această bază, ea emite respectiva decizie 
în termen de două luni de la primirea 
cererii menționate la alineatul (2) și 
furnizează locului de tranzacționare și 
contrapartidei centrale o expunere 
exhaustivă a motivelor care stau la baza 
deciziei sale, inclusiv dovezile aferente.
Pentru instrumentele derivate, accesul 
contrapartidei centrale la un loc de 
tranzacționare se acordă în conformitate 
cu dispozițiile 
Regulamentului [ ] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 640
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 
această bază, ea emite respectiva decizie 
în termen de două luni de la primirea 
cererii menționate la alineatul (2) și 
furnizează locului de tranzacționare și 
contrapărții centrale o expunere 
exhaustivă a motivelor care stau la baza 

(4) Pentru valorile mobiliare și 
instrumentele de piață monetară, 
autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul la 
locurile de tranzacționare decât în cazul în 
care accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării 
armonioase și ordonate a piețelor. Pentru 
celelalte instrumente, accesul la locul de 
tranzacționare este stabilit de către 
autoritatea competentă a locului de 
tranzacționare pe baza următoarelor 
criterii:
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deciziei sale, inclusiv dovezile aferente.

i) fragmentarea lichidităților
ii) riscul operațional și complexitatea
iii) numărul contrapartidelor centrale 
care accesează locurile de tranzacționare
iv) posibilele perturbări ale funcționării 
armonioase și ordonate a pieței
Decizia autorității competente a locului de 
tranzacționare este emisă în termen de 
două luni de la primirea cererii
contrapartidei centrale și în baza unui 
raport al pieței-țintă care trebuie prezentat 
în termen de o lună de la depunerea 
cererii. Decizia se notifică locului de 
tranzacționare, contrapartidei centrale și 
AEVMP.

Or. en

Justificare

Un număr prea mare de contrapartide centrale care accesează un loc de tranzacționare va 
crește complexitatea operațională sistemică, iar fragmentarea lichidităților poate spori 
nivelul global al riscului, iar, în plus, cu cât se conectează mai multe contrapartide centrale 
la un loc de tranzacționare cu atât economiile de scară realizabile pentru clienți și pentru 
instituții vor fi mai mici. Procedurile propuse vor contribui la selectarea celor mai relevante 
legături cu fiecare platformă de tranzacționare.

Amendamentul 641
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme
și ordonate a piețelor. Atunci când o 
autoritate competentă refuză accesul pe 

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapartidelor centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării 
armonioase și ordonate a piețelor. Atunci 
când o autoritate competentă refuză accesul 
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această bază, ea emite respectiva decizie în 
termen de două luni de la primirea cererii 
menționate la alineatul (2) și furnizează 
locului de tranzacționare și contrapărții
centrale o expunere exhaustivă a motivelor 
care stau la baza deciziei sale, inclusiv 
dovezile aferente.

pe această bază, ea emite respectiva decizie 
în termen de două luni de la primirea 
cererii menționate la alineatul (2) și 
furnizează locului de tranzacționare și 
contrapartidei centrale o expunere 
exhaustivă a motivelor care stau la baza 
deciziei sale, inclusiv dovezile aferente.
Pentru instrumentele financiare, altele 
decât instrumentele derivate 
extrabursiere, accesul contrapartidei 
centrale la un loc de tranzacționare se 
acordă numai atunci când autoritățile 
competente în cauză s-au asigurat că 
acordurile de interoperabilitate nu pot 
periclita stabilitatea și robustețea 
proceselor de compensare. Pentru 
instrumentele derivate extrabursiere, 
accesul contrapartidei centrale la un loc 
de tranzacționare se acordă în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului [ ] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 642
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În eventualitatea unui dezacord între 
autoritățile competente, AEVMP 
soluționează orice dezacord între 
autoritățile competente, în conformitate 
cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază procedura privind accesul cu cea enunțată în EMIR, acordând 
AEVMP competența de mediere obligatorie pentru soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente. Dat fiind caracterul subiectiv al anumitor criterii, acest amendament 
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este deosebit de important în această privință.

Amendamentul 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care contrapartida 
centrală și locul de tranzacționare își au 
sediul în state membre diferite, autoritatea 
competentă a locului de tranzacționare 
consultă autoritatea competentă a 
contrapartidei centrale înaintea luării 
deciziei de a refuza accesul la 
contrapartida centrală în temeiul 
alineatelor (3a) și (4) și îi comunică în 
scris toate motivele care au stat la baza 
deciziei. În situația în care autoritatea 
competentă a contrapartidei centrale nu 
este de acord cu decizia autorității 
competente a locului de tranzacționare, 
conform alineatelor (3a) și (4), fiecare 
dintre cele două autorități competente 
poate sesiza AEVMP cu privire la 
chestiune, care poate acționa în 
conformitate cu competențele care îi sunt 
atribuite în temeiul articolului 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 644
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O contraparte centrală stabilită într-o 
țară terță poate solicita accesul la un loc de 
tranzacționare din Uniune, cu condiția ca 

(5) O contrapartidă centrală stabilită într-o 
țară terță poate solicita accesul la un loc de 
tranzacționare din Uniune, cu condiția ca 
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respectiva contraparte centrală să fie 
recunoscută în conformitate cu articolul 23
din Regulamentul [EMIR], iar cadrul 
legislativ din țara terță respectivă să 
prevadă recunoașterea echivalentă reală a 
contrapărților centrale autorizate în 
temeiul Regulamentului [EMIR] pentru 
locurile de tranzacționare stabilite în 
respectiva țară terță.

respectiva contrapartidă centrală să fie 
recunoscută în conformitate cu articolul 25
din Regulamentul (UE) nr. .../... [EMIR], 
iar cadrul legislativ din țara terță respectivă 
să prevadă recunoașterea echivalentă reală 
a contrapartidelor centrale autorizate în 
temeiul Regulamentului [EMIR] pentru 
locurile de tranzacționare stabilite în 
respectiva țară terță.

Or. en

Amendamentul 645
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 29 – 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 acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, pentru 
instrumente, altele decât instrumentele 
derivate extrabursiere, măsuri care 
specifică:

Or. en

Justificare

Trebuie menționat în mod clar că instrumentele derivate extrabursiere, datorită 
caracteristicilor lor specifice, sunt tratate separat în textul EMIR. Alte produse financiare, 
îndeosebi instrumentele derivate admise pe piețele reglementate, ar trebui incluse în sfera de 
aplicare a dispozițiilor MIFIR referitoare la drepturile de acces. Noțiunea privind ceea ce 
constituie o poziție dominantă de evitat ar trebui clarificată pentru a garanta că este 
introdusă mai rapid și mai coerent în Europa.

Amendamentul 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 - partea introductivă
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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

Amendamentul 647
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, inclusiv 
condițiile bazate pe volumul de tranzacții, 
numărul utilizatorilor sau alți factori care 
creează riscuri nejustificate.

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, numai în 
cazul în care accesul respectiv ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
funcționării armonioase și ordonate a 
piețelor sau ar provoca în mod 
nefavorabil un risc sistemic.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază procedura privind accesul cu cea enunțată în EMIR, acordând 
AEVMP competența de mediere obligatorie pentru soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente. Dat fiind caracterul subiectiv al anumitor criterii, acest amendament 
este deosebit de important în această privință.

Amendamentul 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, inclusiv 
condițiile bazate pe volumul de tranzacții, 

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, care sunt 
transparente, obiective, proporționale și 
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numărul utilizatorilor sau alți factori care 
creează riscuri nejustificate.

nediscriminatorii și includ condițiile 
bazate pe volumul de tranzacții, numărul 
utilizatorilor sau alți factori care creează 
riscuri nejustificate, inclusiv cei care 
afectează funcționarea armonioasă și 
ordonată a piețelor.

Or. en

Amendamentul 649
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, inclusiv 
condițiile bazate pe volumul de tranzacții, 
numărul utilizatorilor sau alți factori care 
creează riscuri nejustificate.

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, care 
includ condițiile bazate pe volumul de 
tranzacții, numărul utilizatorilor sau alți 
factori care creează riscuri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 650
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul, inclusiv 
condițiile bazate pe volumul de tranzacții, 
numărul utilizatorilor sau alți factori care 
creează riscuri nejustificate.

(a) condițiile în baza cărora locurile de 
tranzacționare pot refuza accesul pentru 
instrumente, altele decât instrumentele 
derivate extrabursiere, inclusiv condițiile 
bazate pe volumul de tranzacții, numărul 
utilizatorilor sau alți factori care creează 
riscuri nejustificate.

Or. en
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Amendamentul 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în baza cărora se acordă 
accesul, inclusiv confidențialitatea 
informațiilor furnizate pe parcursul 
perioadei de elaborare referitoare la 
instrumentele financiare și abordarea 
nediscriminatorie și transparentă în ceea ce 
privește taxele legate de acces.

(b) condițiile în baza cărora se acordă 
accesul, inclusiv criteriile de siguranță și 
criteriile privind cererea consumatorilor, 
mecanismele adecvate pentru gestionarea 
fragmentării lichidităților, oportunitatea 
acordurilor de interoperabilitate,
confidențialitatea informațiilor furnizate pe 
parcursul perioadei de elaborare referitoare 
la instrumentele financiare și abordarea 
nediscriminatorie și transparentă în ceea ce 
privește taxele legate de acces.

Or. en

Justificare

Aspectele dacă sunt necesare sau nu acorduri de interoperabilitate sau dacă au fost puse în 
funcțiune mecanisme pentru gestionarea fragmentării lichidităților ar trebui specificate în 
condițiile de acces.

Amendamentul 652
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ceea ce ar constitui o cotă de piață 
dominantă a activității de compensare fie 
în Europa, fie într-o țară terță, în sensul 
articolului 29 alineatul (1) litera (a) 
(nouă).

Or. en
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Justificare

Trebuie menționat în mod clar că instrumentele derivate extrabursiere, datorită 
caracteristicilor lor specifice, sunt tratate separat în textul EMIR. Alte produse financiare, 
îndeosebi instrumentele derivate admise pe piețele reglementate, ar trebui incluse în sfera de 
aplicare a dispozițiilor MIFIR referitoare la drepturile de acces. Noțiunea privind ceea ce 
constituie o poziție dominantă de evitat ar trebui clarificată pentru a garanta că este 
introdusă mai rapid și mai coerent în Europa.

Amendamentul 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 654
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ceea ce ar constitui o amenințare la 
adresa funcționării armonioase și 
eficiente a piețelor, amenințare care ar 
justifica refuzul accesului din partea 
autorităților competente în temeiul 
articolului 29 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Noțiunea privind ceea ce ar constitui o amenințare la adresa funcționării armonioase și 
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ordonate a piețelor, precum și noțiunea privind ceea ce reprezintă o importantă cotă de piață 
a activității de compensare europene, trebuie enunțate în mod clar.

Amendamentul 655
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) ceea ce ar reprezenta o importantă 
cotă de piață a activității de compensare 
europene în temeiul articolului 29 
alineatul (4).

Or. en

Justificare

Noțiunea privind ceea ce ar constitui o amenințare la adresa funcționării armonioase și 
ordonate a piețelor, precum și noțiunea privind ceea ce reprezintă o importantă cotă de piață 
a activității de compensare europene, trebuie enunțate în mod clar.

Amendamentul 656
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) AEVMP elaborează proiectele de 
standarde tehnice de reglementare prin 
care precizează noțiunea de fragmentare 
a lichidităților pentru instrumentele 
derivate care nu se supun încă obligațiilor 
privind accesul menționate la articolul (8) 
din Regulamentul (UE) nr. .../...[EMIR]. 
Respectivele proiecte de standarde tehnice 
de reglementare reflectă, în măsura 
posibilului, standardele tehnice de 
reglementare adoptate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. .../... [EMIR]. 
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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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 658
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. en

Justificare

Precedentul judiciar în UE recunoaște și creează un cadru echitabil pentru exercitarea și 
licențierea drepturilor de proprietate intelectuală ale organelor care au elaborat valori de 
referință. Dispozițiile nu sunt în conformitate cu acest precedent și vor acționa ca factor 
disuasiv puternic pentru inovarea și investițiile viitoare. Din acest motiv, dispozițiile 
respective ar trebui eliminate. O dezbatere pe acest subiect specific merită cel puțin lansată.

Amendamentul 659
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Justificare

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP. Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Amendamentul 660
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. en

Amendamentul 661
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea oricărui 
instrument financiar este calculată prin 
raportarea la o valoare de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra valorii de referință se 
asigură că, în scopul tranzacționării și al 
compensării, contrapărților centrale și 
locurilor de tranzacționare li se permite 
accesul nediscriminatoriu la:

În cazul în care valoarea oricărui 
instrument financiar este calculată prin 
raportarea la un indice de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra indicelui de referință se 
asigură că, în scopul tranzacționării și al 
compensării, contrapartidelor centrale și 
locurilor de tranzacționare li se permite 
accesul nediscriminatoriu la:

Or. en

Amendamentul 662
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea oricărui 
instrument financiar este calculată prin 
raportarea la o valoare de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra valorii de referință se 
asigură că, în scopul tranzacționării și al 
compensării, contrapărților centrale și 
locurilor de tranzacționare li se permite 
accesul nediscriminatoriu la:

În cazul în care valoarea oricărui 
instrument financiar este calculată prin 
raportarea la o valoare de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra valorii de referință se 
asigură că, în scopul furnizării de servicii 
orientate către clienți în legătură cu 
funcționarea unui loc de tranzacționare 
sau a unei case de compensare, 
contrapartidelor centrale și locurilor de 
tranzacționare li se permite accesul 
nediscriminatoriu la:
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Or. en

Justificare

Numeroase locuri de tranzacționare sunt exploatate de societăți de investiții care pot să 
tranzacționeze sau să dorească să tranzacționeze instrumente pentru care valoarea de 
referință prezintă relevanță în scopuri care nu au nicio legătură cu funcționarea locului de 
tranzacționare. Este corect să se limiteze obligația impusă deținătorilor de valori de referință 
(mulți dintre aceștia nefiind în sine case de compensare sau operatori ai locurilor de 
tranzacționare) de a furniza informații și licențe numai în cazul utilizărilor identificate ca 
fiind pertinente pentru MIFIR.

Amendamentul 663
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea oricărui
instrument financiar este calculată prin 
raportarea la o valoare de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra valorii de referință se 
asigură că, în scopul tranzacționării și al 
compensării, contrapărților centrale și 
locurilor de tranzacționare li se permite 
accesul nediscriminatoriu la:

În cazul în care valoarea oricărui produs 
sau instrument financiar este calculată prin 
raportarea la un indice de referință, 
persoanele care dețin drepturile de 
proprietate asupra indicelui de referință se 
asigură că, în scopul tranzacționării și al 
compensării, contrapartidelor centrale și 
locurilor de tranzacționare li se permite 
accesul nediscriminatoriu la:

Or. en

Justificare

Acest amendament aduce clarificări.

Amendamentul 664
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețuri și la fluxurile de date relevante, (a) prețuri și la fluxurile de date relevante, 
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precum și la informații relevante referitoare 
la compoziția, metodologia și stabilirea 
prețului valorii de referință respective; și la

în măsura în care acest lucru este necesar 
și nu încalcă obligațiile de 
confidențialitate față de terți, precum și la 
informații relevante referitoare la 
compoziția, metodologia de bază și 
stabilirea prețului valorii de referință 
respective; și la

Or. en

Justificare

Unele informații provin din surse confidențiale și transmiterea lor mai departe ar fi 
necorespunzătoare.

Amendamentul 665
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) licențe. (b) licențe adecvate, neexclusive de a 
utiliza indicele de referință pentru 
comercializarea și/sau compensarea 
produselor sau a instrumentelor 
financiare relevante.

Or. en

Justificare

Propunerea adoptă definiția actualizată a indicelui de referință și aduce îmbunătățiri textului 
Comisiei specificând condițiile care ar trebui să se aplice oricăror licențe pentru indici de 
referință.

Amendamentul 666
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) licențe. (b) licențe pentru utilizarea informațiilor 
menționate la alineatul 1 litera (a), 
adecvate scopului de a furniza servicii 
către clienți în legătură cu funcționarea 
unui loc de tranzacționare sau a unei case 
de compensare.

Or. en

Amendamentul 667
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) licențe. (b) licențe adecvate, neexclusive de a 
utiliza indicele de referință pentru 
comercializarea și/sau compensarea 
produselor sau a instrumentelor 
financiare relevante, sub rezerva unei 
proporționalități corespunzătoare pentru 
IMM-uri și a unor cerințe parțiale.

Or. en

Justificare

Licențele ar trebui să fie mai curând adecvate decât identificate, atât timp cât nu sunt 
discriminatorii. În unele cazuri, IMM-urile au redus condițiile sau necesită doar informații
parțiale.

Amendamentul 668
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la aceste informații este acordat în Accesul la aceste informații este acordat în 
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condiții comerciale rezonabile în termen de 
trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contraparte centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la un preț
care să nu depășească prețul cel mai 
scăzut la care a fost acordat accesul la 
valoarea de referință sau licența de 
proprietate intelectuală unei alte 
contrapărți centrale, locuri de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

condiții comerciale rezonabile în termen de 
trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 669
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la aceste informații este acordat în 
condiții comerciale rezonabile în termen de 
trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contraparte centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la un preț
care să nu depășească prețul cel mai
scăzut la care a fost acordat accesul la 
valoarea de referință sau licența de 
proprietate intelectuală unei alte 
contrapărți centrale, locuri de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

Accesul la aceste informații și orice licențe 
neexclusive se acordă în condiții 
comerciale echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii în termen de trei luni de 
la data prezentării cererii de către o 
contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare, în condiții comerciale care 
să nu fie mai oneroase decât condițiile în 
care a fost acordat accesul la indicele de 
referință sau licența de proprietate 
intelectuală conexă unei alte contrapartide
centrale, unui alt loc de tranzacționare sau 
oricărei alte persoane conexe, în scopul 
compensării și al tranzacționării.

Or. en

Justificare

Propunerea aduce îmbunătățiri textului Comisiei precizând faptul că licențele ar trebui 
acordate în temeiul unor condiții comerciale (adică nu vor fi gratuite). Noul text conține 
formularea „în condiții comerciale care să nu fie mai oneroase decât”, lăsând loc pentru 
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reducerile acordate în funcție de volum etc.

Amendamentul 670
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la aceste informații este acordat în 
condiții comerciale rezonabile în termen de 
trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contraparte centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la un preț
care să nu depășească prețul cel mai 
scăzut la care a fost acordat accesul la 
valoarea de referință sau licența de 
proprietate intelectuală unei alte 
contrapărți centrale, locuri de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

O licență care include accesul la 
informații este acordată în condiții 
comerciale rezonabile în termen de trei luni 
de la data prezentării cererii de către o 
contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la o 
structură a prețului pentru toate 
instrumentele financiare în aceeași 
monedă, care să trateze în mod egal toate 
contrapartidele centrale și toate locurile de 
tranzacționare din regiuni cu același fus 
orar.

Solicitarea unei licențe poate fi respinsă 
de către persoana cu drepturi de 
proprietate asupra valorii de referință 
pentru o perioadă de până la cinci ani 
după ce o contrapartidă centrală, un loc 
de tranzacționare sau orice altă persoană 
conexă, în scopul compensării și al 
tranzacționării, a început pentru prima 
dată operațiuni de tranzacționare și 
compensare cu acea valoare de referință.
O contrapartidă centrală, un loc de 
tranzacționare sau o persoană conexă 
poate oferi orice produs financiar în 
scopul tranzacționării și al 
comercializării, fără a obține o licență din 
partea furnizorului de indice.

Or. en

Amendamentul 671
Wolf Klinz
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la aceste informații este acordat în 
condiții comerciale rezonabile în termen 
de trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contraparte centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la un preț
care să nu depășească prețul cel mai 
scăzut la care a fost acordat accesul la 
valoarea de referință sau licența de 
proprietate intelectuală unei alte 
contrapărți centrale, locuri de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

Accesul la aceste informații, inclusiv 
licențele, este acordat în termen de trei luni 
de la data prezentării cererii de către o 
contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare și la aceeași structură a 
prețului care a fost acordată unei alte 
contrapartide centrale, unui alt loc de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

Or. en

Amendamentul 672
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la aceste informații este acordat în 
condiții comerciale rezonabile în termen de 
trei luni de la data prezentării cererii de 
către o contraparte centrală sau un loc de 
tranzacționare și, în orice caz, la un preț
care să nu depășească prețul cel mai
scăzut la care a fost acordat accesul la 
valoarea de referință sau licența de 
proprietate intelectuală unei alte 
contrapărți centrale, locuri de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.

Accesul la aceste informații și licențele 
neexclusive este acordat în condiții 
comerciale echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii în termen de trei luni de 
la data prezentării cererii de către o 
contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare, în condiții comerciale 
normale care să nu fie mai oneroase decât 
condițiile în care a fost acordat accesul la 
indicele de referință sau licența de 
proprietate intelectuală conexă unei alte 
contrapartide centrale, unui alt loc de 
tranzacționare sau oricărei alte persoane 
conexe, în scopul compensării și al 
tranzacționării.
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Or. en

Justificare

Licențele ar trebui să fie mai curând adecvate decât identificate, atât timp cât nu sunt 
discriminatorii. În unele cazuri, IMM-urile au redus condițiile sau necesită doar informații 
parțiale.

Amendamentul 673
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nicio contraparte centrală, loc de 
tranzacționare sau nicio altă entitate conexă 
nu poate încheia un acord cu vreun furnizor 
de valori de referință, dacă efectul acestui 
acord ar fi:

2. Nicio contrapartidă centrală, niciun loc 
de tranzacționare sau nicio altă entitate 
conexă din UE nu poate încheia sau nu 
poate continua să fie parte la un acord cu 
niciun furnizor de indice de referință care 
ar avea sau are drept efect:

Or. en

Justificare

Articolul 30 ar trebui să aducă mai multe clarificări în ceea ce privește limitele sale 
jurisdicționale. În versiunea sa actuală, se poate presupune că această prevedere se va aplica 
numai în cazul contrapartidelor centrale, al locurilor de tranzacționare și al altor entități 
conexe din UE. Formularea revizuită propusă a articolului 30 alineatul (2) urmărește să 
clarifice limbajul eventual confuz cauzat de dubla negație și să clarifice aspectele privind 
jurisdicția și aplicarea retrospectivă.

Amendamentul 674
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să împiedice obținerea de către orice (a) împiedicarea obținerii de către orice 
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altă contraparte centrală sau loc de 
tranzacționare a accesului la informațiile 
sau drepturile menționate la alineatul (1); 
sau

altă contrapartidă centrală sau alt loc de 
tranzacționare a accesului la informațiile 
sau drepturile menționate la alineatul (1); 
sau

Or. en

Justificare

Articolul 30 ar trebui să aducă mai multe clarificări în ceea ce privește limitele sale 
jurisdicționale. În versiunea sa actuală, se poate presupune că această prevedere se va aplica 
numai în cazul contrapartidelor centrale, al locurilor de tranzacționare și al altor entități 
conexe din UE. Formularea revizuită propusă a articolului 30 alineatul (2) urmărește să 
clarifice limbajul eventual confuz cauzat de dubla negație și să clarifice aspectele privind 
jurisdicția și aplicarea retrospectivă.

Amendamentul 675
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să împiedice obținerea de către orice 
altă contraparte centrală sau loc de 
tranzacționare a accesului la respectivele 
informații sau drepturi în condiții mai puțin 
avantajoase decât cele de care beneficiază 
contrapartea centrală sau locul de 
tranzacționare în cauză.

(b) obținerea de către orice altă 
contrapartidă centrală sau alt loc de 
tranzacționare a accesului la respectivele 
informații sau drepturi în condiții mai puțin 
avantajoase decât cele de care beneficiază 
contrapartida centrală sau locul de 
tranzacționare în cauză.

Or. en

Justificare

Articolul 30 ar trebui să aducă mai multe clarificări în ceea ce privește limitele sale 
jurisdicționale. În versiunea sa actuală, se poate presupune că această prevedere se va aplica 
numai în cazul contrapartidelor centrale, al locurilor de tranzacționare și al altor entități 
conexe din UE. Formularea revizuită propusă a articolului 30 alineatul (2) urmărește să 
clarifice limbajul eventual confuz cauzat de dubla negație și să clarifice aspectele privind 
jurisdicția și aplicarea retrospectivă.
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Amendamentul 676
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se poate solicita Comisiei o licență pe 
perioadă limitată, suspendând anumite 
criterii neexclusive în scopul testării unui 
indice nou.

Or. en

Justificare

În momentul creării unui indice nou, este posibil să nu fie oportună licențierea imediată sau 
anterioară stabilirii sale ca valoare de referință. Aceste aspecte ar trebui analizate de la caz 
la caz.

Amendamentul 677
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) utilizările care urmează să facă 
obiectul licențelor menționate la 
alineatul (1) litera (b);

Or. en

Amendamentul 678
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care se acordă accesul, 
inclusiv confidențialitatea informațiilor 
furnizate.

(b) condițiile în care se acordă accesul și 
licențele, inclusiv confidențialitatea 
informațiilor furnizate și natura condițiilor 
comerciale echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii cerute.

Or. en

Justificare

Articolul 30 alineatul (3) ar trebui să prevadă în mod specific ca actele delegate ale Comisiei 
să descrie elementele condițiilor care urmează a fi aplicate pentru acordarea licențelor și a 
accesului la informații, pentru a garanta că acoperă aspectele pertinente.

Amendamentul 679
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) procedura de urmat atunci când o 
contrapartidă centrală sau un loc de 
tranzacționare refuză să încheie o licență 
în termenul de trei luni respectiv;

Or. en

Justificare

În cazul în care o contrapartidă centrală nu negociază, trebuie să existe o procedură.

Amendamentul 680
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) condițiile generale de acordare a 
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unei licențe pe perioadă limitată în scopul 
testării unui indice nou;

Or. en

Justificare

În momentul creării unui indice, licențierea poate fi prematură, însă ar trebui să se indice 
modul în care va funcționa această exceptare.

Amendamentul 681
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
În conformitate cu articolul 9 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, 
AEVMP monitorizează produsele de 
investiții, inclusiv depozitele structurate și 
instrumentele financiare care sunt 
comercializate, distribuite sau vândute în 
Uniune. În consecință, AEVMP 
investighează aceste produse care sunt 
comercializate, distribuite sau vândute în 
Uniune în mod succesiv până la *. În 
cazul în care această investigație 
demonstrează că un produs nu 
îndeplinește criteriile enunțate la 
articolul 31a din prezentul regulament, 
acest produs nu trebuie comercializat, 
distribuit sau vândut în Uniune.
Orice produs nou care nu a fost 
comercializat, distribuit sau vândut în 
Uniune cu 12 luni înaintea intrării în 
vigoare a prezentului regulament, trebuie 
să fie investigat de AEVMP și nu poate fi 
comercializat, distribuit sau vândut în 
Uniune decât dacă îndeplinește criteriile 
enunțate la articolul 31a din prezentul 
regulament.
Produsele financiare care au fost 
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comercializate, distribuite sau vândute în 
Uniune înaintea intrării în vigoare a 
prezentului regulament, dar nu cu mai 
mult de 12 luni înainte, pot fi 
comercializate, distribuite sau vândute ca 
și înainte, până când AEMVP va fi 
investigat conformitatea acestora cu 
criteriile de înregistrare.
Investigarea produselor financiare care 
au fost comercializate înaintea intrării în 
vigoare a prezentului regulament ar 
trebui să se finalizeze până la *.
_____________
*A se introduce data la JO: 24 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este esențial ca piețele financiare să fie îndemnate să revină la funcția lor de bază: să fie în 
slujba economiei reale fără a-și asuma riscuri ridicate inutile. Pentru a realiza acest lucru, 
produsele financiare fac obiectul autorizării.

Amendamentul 682
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele AEVMP de a interveni 
temporar

Competențele AEVMP de a interveni

Or. en

Amendamentul 683
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele AEVMP de a interveni
temporar

Competențele de intervenție ale AEVMP

Or. en

Amendamentul 684
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în 
cazul în care AEVMP deține dovezi 
satisfăcătoare din care rezultă îndeplinirea 
condițiilor de la alineatele (2) și (3), ea 
poate să interzică sau să restrângă temporar 
în Uniune:

În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în 
cazul în care autoritățile de reglementare 
naționale nu au acționat și în care
AEVMP deține dovezi satisfăcătoare din 
care rezultă îndeplinirea condițiilor de la 
alineatele (2) și (3), ea poate, în 
circumstanțe excepționale, să interzică sau 
să restrângă temporar în Uniune:

Or. en

Amendamentul 685
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea anumitor instrumente financiare 
sau a unor instrumente financiare cu 
anumite caracteristici; sau

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea oricăruia dintre instrumentele 
financiare enumerate în secțiunea C din 
anexa I la [noua MiFID]; sau

Or. en
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Justificare

Textul se referă la „anumite instrumente financiare și tipuri de activitate sau practică 
financiară”, fiind necesară mai multă claritate juridică. Termenul „anumite” ar trebui 
restrâns printr-o asociere precisă a instrumentelor financiare cu instrumentele enumerate în 
secțiunea C din anexa I la MiFID.

Amendamentul 686
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un tip de activitate sau de practică 
financiară.

(b) un tip de activitate sau de practică 
financiară. Tranzacțiile cu instrumente 
derivate care sunt efectuate de 
întreprinderile nefinanciare și care reduc, 
într-o manieră obiectiv măsurabilă, 
riscurile direct asociate activității lor 
comerciale sau gestionării lichidităților și 
gestionării financiare se exceptează de la
interdicțiile și restricțiile prevăzute de 
prezentul articol.

Or. de

Justificare

Proiectul de legislație extinde în mod semnificativ competențele AEVMP și ale autorităților 
naționale de supraveghere, iar exercitarea acestor competențe va avea consecințe serioase și 
nedorite pentru strategiile întreprinderilor nefinanciare de gestionare a riscurilor. Prin 
urmare, amendamentul exclude instrumentele derivate speculative ale întreprinderilor 
nefinanciare de la măsurile în materie de supraveghere. Această excludere ține seama de 
faptul că tranzacțiile cu instrumente derivate în cauză nu prezintă niciun pericol la adresa 
stabilității sistemului financiar.

Amendamentul 687
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condiții precizate de AEVMP, sau pot face 
obiectul unor excepții specificate de 
aceasta.

Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condiții excepționale, specificate de 
AEVMP.

Or. en

Justificare

AEVMP adoptă o decizie în temeiul alineatului (1) doar atunci când un anumit instrument, 
activitate ori practică financiară generează preocupări semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare serioasă la adresa bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare, ori a stabilității întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, iar 
AEVMP ajunge la această concluzie după ce a efectuat o analiză oficială a disfuncționalității 
pieței.

Amendamentul 688
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exceptează de la interdicții sau 
restricții contractele cu instrumente 
derivate încheiate de contrapartidele 
nefinanciare și care pot fi evaluate din 
punct de vedere obiectiv ca reducând 
riscurile legate direct de activitatea 
economică sau de activitatea de majorare 
a capitalului propriu, în conformitate cu 
[articolul 10] din Regulamentul [...] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 689
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele acordate în temeiul 
alineatului (1) nu se aplică în cazul 
instrumentelor derivate ale unei 
contrapartide nefinanciare care reduc, 
într-o manieră obiectiv măsurabilă, 
riscurile direct asociate activității 
comerciale sau finanțării comerciale a 
acestei contrapartide sau a 
contrapartidelor nefinanciare aparținând 
grupului său de întreprinderi.

Or. de

Justificare

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Amendamentul 690
Burkhard Balz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, AEVMP sprijină 
autoritățile competente atunci când 
monitorizează produsele de investiții, 
inclusiv depozitele structurate și 
instrumentele financiare care sunt 
comercializate, distribuite sau vândute în 
Uniune și poate investiga proactiv noile 
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produse de investiții sau instrumente 
financiare înainte ca acestea să fie 
comercializate, distribuite sau vândute în 
Uniune, în cooperare cu autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 691
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(2) AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 692
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare serioasă la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;

Or. en

Amendamentul 693
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE



AM\901887RO.doc 45/127 PE489.478v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări, a 
utilității economice și a integrității piețelor 
financiare, ori a stabilității întregului 
sistem financiar din Uniune sau a unei părți 
a acestuia;

Or. en

Amendamentul 694
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) una sau mai multe autorități 
competente nu au luat măsuri pentru 
contracararea amenințării sau măsurile 
luate nu contracarează în mod 
corespunzător amenințarea.

eliminat

Or. en

Justificare

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.
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Amendamentul 695
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AEVMP trebuie să ia 
în considerare în ce măsura acțiunea:

Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AEVMP se asigură, în 
măsura posibilului, că acțiunea:

Or. en

Amendamentul 696
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au luat măsuri în 
temeiul dispozițiilor articolului 32, 
AEVMP poate lua oricare dintre măsurile 
menționate la alineatul (1) fără emiterea 
avizului prevăzut la articolul 33.

eliminat

Or. en

Justificare

Consecința amendamentului anterior.

Amendamentul 697
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Produsele aprobate pentru clienții de 

detaliu
AEVMP poate stabili criteriile pentru 
anumite produse aprobate ca adecvate 
pentru clienții de detaliu, cu scopul de a 
garanta pentru clienții de detaliu un aport 
suficient de produse financiare ușor de 
înțeles și cu costuri reduse.

Or. en

Amendamentul 698
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Pentru a putea fi comercializat, distribuit 
sau tranzacționat în interiorul Uniunii, 
orice produs financiar trebuie să fie 
investigat, înregistrat și aprobat de 
AEVMP în scopul comercializării. 
Produsele existente înaintea intrării în 
vigoare a prezentului regulament se 
păstrează ca drept dobândit conform 
indicațiilor definite la articolul 31 
alineatul (1) din prezentul regulament.
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare care specifică 
criteriile care trebuie investigate înainte 
ca un produs financiar să poată fi 
înregistrat. Criteriile care ar trebui 
investigate includ, printre altele:
- riscurile minore pentru economie și 
pentru societate în ansamblu
- transparența produsului financiar 
pentru public, pentru participanții de pe 



PE489.478v01-00 48/127 AM\901887RO.doc

RO

piață și pentru autoritățile competente
- satisfacerea nevoilor economiei reale
- posibila antrenare sau creștere a 
volatilității prețurilor pe orice piață
- posibila denaturare a formării prețurilor
- posibila intensificare a exceselor 
speculative
Pentru a înregistra un produs financiar în 
Uniune, emitentul plătește o taxă la 
AEVMP. Taxa este proporțională cu 
complexitatea produsului respectiv.
Taxele sunt fixate de AEVMP și acoperă 
cel puțin două treimi din costurile 
aferente investigației inițiale necesare 
pentru înregistrarea produsului financiar 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 699
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31b
Accesul nediscriminatoriu la produse 

financiare pentru intermediarii 
independenți

Emitenții pun la dispoziția tuturor 
intermediarilor produse financiare, în 
condiții de egalitate.

Or. en

Amendamentul 700
Jürgen Klute
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Propunere de regulament
Articolul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31b
Sunt interzise de la comercializare, 
distribuție sau vânzare în Uniune 
produsele financiare și fondurile asociate 
cu evoluția prețurilor mărfurilor, precum 
și produsele care conțin astfel de 
elemente.

Or. en

Justificare

Dovezile arată că produsele gestionate activ și pasiv și asociate evoluției prețurilor 
mărfurilor, de exemplu fondurile indexate, constituie unul dintre principalele motive ale 
volatilității ridicate a prețurilor mărfurilor în ultimii ani. Pentru a asigura aprovizionarea cu 
produse alimentare și materii prime la prețuri rezonabile, aceste produse trebuie interzise.

Amendamentul 701
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe sau dinspre teritoriul unui stat 
membru, autoritățile competente pot 
interzice sau restricționa:

(1) Pe sau dinspre teritoriul unui stat 
membru, autoritățile competente pot 
interzice sau restricționa, cu titlu 
excepțional:

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă adoptă o decizie în temeiul alineatului (1) doar atunci când un anumit 
instrument, activitate ori practică financiară generează preocupări semnificative legate de 
protecția investitorilor sau reprezintă o amenințare serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a stabilității întregului sistem financiar sau a unei părți a 
acestuia și după ce autoritatea a efectuat o analiză oficială a disfuncționalității pieței.
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Amendamentul 702
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea anumitor instrumente financiare 
sau a unor instrumente financiare cu 
anumite caracteristici; sau

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea oricăruia dintre instrumentele 
financiare enumerate în secțiunea C din 
anexa 1 la [noua MiFID]; sau

Or. en

Justificare

Textul se referă la „anumite instrumente financiare și tipuri de activitate sau practică 
financiară”, fiind necesară mai multă claritate juridică. Termenul „anumite” ar trebui 
restrâns printr-o asociere precisă a instrumentelor financiare cu instrumentele enumerate în 
secțiunea C din anexa I la MiFID.

Amendamentul 703
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exceptează de la interdicții sau 
restricții tranzacțiile cu instrumente 
derivate încheiate de contrapartidele 
nefinanciare și care pot fi evaluate din 
punct de vedere obiectiv ca reducând 
riscurile legate direct de activitatea 
economică sau de activitatea de majorare 
a capitalului propriu, în conformitate cu 
[articolul 10] din Regulamentul [...] (EMIR).

Or. en
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Amendamentul 704
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele acordate în temeiul 
alineatului (1) nu se aplică în cazul 
instrumentelor derivate ale unei 
contrapartide nefinanciare care reduc, 
într-o manieră obiectiv măsurabilă, 
riscurile direct asociate activității 
comerciale sau finanțării comerciale a 
acestei contrapartide sau a 
contrapartidelor nefinanciare aparținând 
grupului său de întreprinderi.

Or. de

Justificare

Exceptarea societăților nefinanciare de la obligația de compensare face posibilă pentru 
aceste întreprinderi realizarea unei gestionări eficiente și de durată a riscurilor cu ajutorul 
tranzacțiilor structurate, nestandardizabile realizate pe piețele instrumentelor extrabursiere, 
de exemplu, pentru a reduce riscurile asociate prețurilor mărfurilor. În acest scop, societățile 
respective trebuie să fie în continuare capabile să găsească și să cumpere instrumente 
derivate adaptate nevoilor lor specifice pe piețele instrumentelor extrabursiere.

Amendamentul 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un anumit instrument, activitate ori 
practică financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia;

(a) un produs de investiții, un anumit 
instrument, activitate ori practică financiară 
dă naștere la preocupări semnificative 
legate de protecția investitorilor sau 
reprezintă o amenințare serioasă la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare ori a stabilității întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, sau un 
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produs derivat are un efect dăunător 
asupra mecanismului de formare a 
prețurilor pe piața subiacentă;

Or. en

Justificare

„Investițiile” în produse financiare sau în instrumente de replicare a indicilor s-au 
intensificat masiv în ultimii 10 ani, îndeosebi pe piața instrumentelor derivate. Aceste produse 
au dovedit că au un efect dăunător asupra mecanismului de formare a prețurilor pe piața 
subiacentă.

Amendamentul 706
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un anumit instrument, activitate ori 
practică financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau 
a unei părți a acestuia;

(a) un anumit instrument, activitate ori 
practică financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare în statul 
membru în cauză;

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să intervină numai în cazul în care preocupările vizează 
aspecte legate de protecția investitorilor interni sau avertizează asupra unui pericol la adresa 
bunei funcționări a piețelor pe teritoriul unui anumit stat membru. Activitățile sau practicile 
financiare care reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare sau care periclitează 
protecția investitorilor și integritatea pieței la scară paneuropeană ar trebui să impună o 
acțiune coordonată din partea AEVMP, conform articolului 31.

Amendamentul 707
Burkhard Balz
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un anumit instrument, activitate ori 
practică financiară dă naștere la preocupări 
semnificative legate de protecția 
investitorilor sau reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia;

(a) un anumit instrument, activitate ori 
practică financiară dă naștere unor 
deficiențe legate de protecția investitorilor 
de detaliu, iar aceste deficiențe nu pot fi 
remediate decât prin interdicții sau 
restricții, altfel, reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia;

Or. en

Amendamentul 708
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) obiectivele interne în materie de 
vânzări, politicile comerciale sau 
stimulentele monetare ori nemonetare de 
a vinde anumite produse nu sunt în 
conformitate cu structura în materie de 
clienți a unei societăți de investiții sau nu 
stimulează intermediarii să vândă 
investitorilor produse improprii;

Or. en

Amendamentul 709
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) s-a consultat în mod corespunzător cu 
autoritățile competente din alte state 
membre care ar putea fi afectate în mod 
semnificativ de respectiva acțiune; și

(d) s-a consultat în mod corespunzător cu 
participanții de pe piață relevanți și cu
autoritățile competente din alte state 
membre care ar putea fi afectate în mod 
semnificativ de respectiva acțiune; și

Or. en

Amendamentul 710
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiunea nu are un efect 
discriminatoriu asupra serviciilor sau 
activităților furnizate dintr-un alt stat 
membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 711
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiunea nu are un efect discriminatoriu 
asupra serviciilor sau activităților furnizate 
dintr-un alt stat membru.

(e) acțiunea nu are un efect discriminatoriu 
asupra serviciilor sau activităților furnizate 
dintr-un alt stat membru. Tranzacțiile cu 
instrumente derivate care sunt efectuate 
de întreprinderile nefinanciare și care 
reduc, într-o manieră obiectiv măsurabilă, 
riscurile direct asociate activității lor 
comerciale sau gestionării lichidităților și 
gestionării financiare conform 
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articolului [10] din 
Regulamentul […] (EMIR) se exceptează 
de la interdicțiile și restricțiile prevăzute 
de prezentul articol.

Or. de

Justificare

Proiectul de legislație extinde în mod semnificativ competențele AEVMP și ale autorităților 
naționale de supraveghere, iar exercitarea acestor competențe va avea consecințe serioase și 
nedorite pentru strategiile întreprinderilor nefinanciare de gestionare a riscurilor. Prin 
urmare, amendamentul exclude instrumentele derivate speculative ale întreprinderilor 
nefinanciare de la măsurile în materie de supraveghere. Această excludere ține seama de 
faptul că tranzacțiile cu instrumente derivate în cauză nu prezintă niciun pericol la adresa 
stabilității sistemului financiar.

Amendamentul 712
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a impune o interdicție sau 
o restricție în conformitate cu 
alineatul (1), autoritatea competentă își 
poate notifica intenția de a interzice sau 
restricționa un produs de investiții sau un 
instrument financiar.

Or. en

Amendamentul 713
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă nu ia măsuri în 
temeiul prezentului articol decât în cazul în 

(3) Autoritatea competentă nu ia măsuri în 
temeiul prezentului articol decât în cazul în 
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care, cu cel puțin o lună înainte de 
adoptarea măsurilor, ea notifică în scris 
toate celelalte autorități competente și
AEVMP precizând:

care, cu cel puțin o lună înainte de 
adoptarea măsurilor, ea a transmis o 
notificare în scris AEVMP precizând:

Or. en

Amendamentul 714
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă nu ia măsuri în 
temeiul prezentului articol decât în cazul în 
care, cu cel puțin o lună înainte de 
adoptarea măsurilor, ea notifică în scris
toate celelalte autorități competente și 
AEVMP precizând:

(3) Autoritatea competentă nu ia măsuri în 
temeiul prezentului articol decât în cazul în 
care, cu cel puțin o lună înainte de 
adoptarea măsurilor, ea se consultă cu 
participanții de pe piață relevanți, cu toate 
celelalte autorități competente și cu
AEVMP și publică în scris detaliile 
referitoare la:

Or. en

Amendamentul 715
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dovezile pe baza cărora a luat decizia 
și din care rezultă că sunt îndeplinite toate 
condițiile prevăzute la alineatul (1).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 716
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiunea este proporțională ținând 
seama de efectul probabil asupra 
investitorului care poate deține, utiliza 
sau beneficia de pe urma instrumentului 
sau a activității financiare respective;

Or. en

Justificare

Decizia trebuie să fie în interesul investitorului.

Amendamentul 717
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care perioada de timp 
necesară consultării prevăzute la 
alineatul (2) litera (c) și termenul de o 
lună prevăzut la alineatul (3) ar putea 
cauza pierderi ireversibile pentru 
consumatori, autoritatea competentă 
poate interveni temporar în temeiul 
prezentului articol pentru o perioadă care 
nu poate depăși trei luni. În acest caz, 
concomitent cu intervenția sa, autoritatea 
competentă informează toate celelalte 
autorități, precum și AEVMP.

Or. en
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Justificare

Ca urmare a unei propuneri a BEUC.

Amendamentul 718
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care specifică criteriile și factorii care 
trebuie avuți în vedere de către autoritățile 
competente la determinarea apariției unor 
amenințări la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, precum și la 
adresa stabilității întregului sistem 
financiar din Uniune sau a unei părți a 
acestuia, la care se face referire la 
alineatul (2) litera (a).

(6) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
specifică criteriile și factorii care trebuie 
avuți în vedere de către autoritățile 
competente la determinarea apariției unor 
amenințări la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, precum și la 
adresa stabilității întregului sistem 
financiar din Uniune sau a unei părți a 
acestuia, la care se face referire la 
alineatul (2) litera (a).

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

Întrucât această chestiune se referă la aspecte legate de supraveghere, ar fi mai oportun ca 
AEVMP să elaboreze aceste proiecte de standarde de reglementare.

Amendamentul 719
Kay Swinburne
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Propunere de regulament
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Inovații privind produsele

O societate de investiții, atunci când 
lansează un produs de investiții sau un 
produs structurat destinat investitorilor de 
detaliu, ar trebui să asigure conformitatea 
cu măsurile adecvate privind guvernanța 
produsului, conform exigențelor impuse 
de autoritatea națională competentă 
pentru a preveni pătrunderea pe piață a 
unor produse inadecvate. Ca o cerință 
minimă, guvernanța unui produs ar 
trebui să includă o gestionare 
corespunzătoare a riscurilor și evaluări 
periodice privind performanța produsului.

Or. en

Amendamentul 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Interzicerea anumitor instrumente 

financiare
Autoritățile naționale competente interzic 
comercializarea, distribuția și vânzarea de 
instrumente financiare care oferă 
replicări ale indicelui mărfurilor. Această 
măsură produce efecte după șase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Piețele instrumentelor derivate pe mărfuri sunt din ce în mai frecvent asociate speculațiilor 
financiare, în timp ce prețurile la mărfuri se subordonează din ce în ce mai mult unor factori 
care nu țin de cerere și ofertă. Interzicerea unor produse cum ar fi replicările indicelui 
mărfurilor - care permit investitorilor să speculeze pe piețele de mărfuri fără să dețină 
instrumentele de referință - ar fi un prim pas în direcția corectă.

Amendamentul 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32. AEVMP se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32 și 32a. AEVMP se asigură 
în special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.

Or. en

Amendamentul 722
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32. AEVMP se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32. AEVMP garantează aceste 
măsuri și se asigură, după caz, că 
autoritățile competente au o abordare 
coerentă.
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Or. en

Amendamentul 723
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32. AEVMP se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și, după caz, că autoritățile 
competente au o abordare coerentă.

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în raport cu măsurile luate de 
autoritățile competente în temeiul 
articolului 32. AEVMP se asigură în 
special că acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente sunt justificate și 
proporționale și se limitează la situații în 
care apar, în special pe teritoriul unui 
anumit stat membru, preocupări legate de 
protecția investitorilor sau de o 
amenințare la adresa bunei funcționări și 
a integrității piețelor financiare.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să intervină numai în cazul în care preocupările vizează 
aspecte legate de protecția investitorilor interni sau avertizează asupra unui pericol la adresa 
bunei funcționări a piețelor pe teritoriul unui anumit stat membru. Activitățile sau practicile 
financiare care reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare sau care periclitează 
protecția investitorilor și integritatea pieței la scară paneuropeană ar trebui să impună o 
acțiune coordonată din partea AEVMP, conform articolului 31.

Amendamentul 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 32 privind orice 
fel de acțiune care urmează a fi impusă în 

(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 32 și 32a privind 
orice fel de acțiune care urmează a fi 
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temeiul articolului respectiv, AEVMP 
adoptă un aviz prin care își precizează 
poziția în legătură cu caracterul justificat și 
proporțional al interdicției sau al restricției. 
În cazul în care AEVMP consideră că este 
necesar ca alte autorități competente să ia 
măsuri pentru a contracara amenințarea, 
ea precizează și acest lucru în avizul său. 
Avizul se publică pe website-ul AEVMP.

impusă în temeiul articolului respectiv, 
AEVMP adoptă un aviz prin care își 
precizează poziția în legătură cu caracterul 
justificat și proporțional al interdicției sau 
al restricției. În cazul în care AEVMP 
consideră că este necesar ca alte autorități 
competente să ia măsuri, ea precizează și 
acest lucru în avizul său. Avizul se publică 
pe website-ul AEVMP.

Or. en

Amendamentul 725
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 32 privind orice 
fel de acțiune care urmează a fi impusă în 
temeiul articolului respectiv, AEVMP 
adoptă un aviz prin care își precizează 
poziția în legătură cu caracterul justificat și 
proporțional al interdicției sau al restricției. 
În cazul în care AEVMP consideră că este 
necesar ca alte autorități competente să ia 
măsuri pentru a contracara amenințarea, ea 
precizează și acest lucru în avizul său. 
Avizul se publică pe website-ul AEVMP.

(2) După primirea notificării în 
conformitate cu articolul 32 privind orice 
fel de acțiune care urmează a fi impusă în 
temeiul articolului respectiv, AEVMP 
adoptă în termen de o lună un aviz prin 
care își precizează poziția în legătură cu 
caracterul justificat și proporțional al 
interdicției sau al restricției și stabilește 
dacă preocupările legate de protecția 
investitorilor sau de o amenințare la 
adresa bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare se limitează la 
teritoriul statului membru în cauză. În 
cazul în care AEVMP consideră că, pentru 
a contracara amenințarea, este necesară o 
acțiune coordonată din partea AEVMP 
conform articolului 31, ea precizează și 
acest lucru în avizul său. În acest caz, 
autoritatea competentă care emite 
notificarea se abține de la luarea vreunei 
măsuri în temeiul articolului 32. Avizul se 
publică pe website-ul AEVMP.

Or. en
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Justificare

Autoritățile competente ar trebui să intervină numai în cazul în care preocupările vizează 
aspecte legate de protecția investitorilor interni sau avertizează asupra unui pericol la adresa 
bunei funcționări a piețelor pe teritoriul unui anumit stat membru. Activitățile sau practicile 
financiare care reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare sau care periclitează 
protecția investitorilor și integritatea pieței la scară paneuropeană ar trebui să impună o 
acțiune coordonată din partea AEVMP, conform articolului 31.

Amendamentul 726
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poziții Poziții și gestionarea pozițiilor

Or. en

Amendamentul 727
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în ceea ce privește măsurile 
adoptate de autoritățile competente în 
temeiul articolului 71 alineatul (2) litera (i) 
și al articolului 72 alineatul (1) literele (f) 
și (g) din Directiva [noua MiFID]. AEVMP 
se asigură în special că autoritățile 
competente au o abordare coerentă în ceea 
ce privește momentul în care aceste 
competențe sunt exercitate, natura și 
domeniul de aplicare ale măsurilor impuse, 
precum și durata și acțiunile de follow-up 
pentru oricare dintre măsuri.

(1) AEVMP are rol de mediator și 
coordonator în ceea ce privește măsurile 
adoptate de autoritățile competente în 
temeiul articolului 71 alineatul (2) litera (i) 
și al articolului 72 literele (f) și (g) din 
Directiva [noua MiFID]. AEVMP se 
asigură în special că autoritățile 
competente au o abordare coerentă în ceea 
ce privește momentul în care aceste 
competențe sunt exercitate, natura și 
domeniul de aplicare ale măsurilor impuse, 
precum și durata și acțiunile de follow-up 
pentru oricare dintre măsuri.
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Or. en

Justificare

Articolul 72 din MiFID conține doar un singur alineat.

Amendamentul 728
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) literele (f) și (g) 
din Directiva [noua MiFID], AEVMP 
menține și publică pe website-ul său o bază 
de date conținând rezumate ale măsurilor 
în vigoare, inclusiv detalii referitoare la 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
orice fel de măsuri cantitative sau praguri 
cum ar fi numărul maxim de contracte pe 
care persoanele le pot încheia înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 literele (f) și (g) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP menține și publică 
pe website-ul său o bază de date conținând 
rezumate ale măsurilor în vigoare, inclusiv 
detalii referitoare la persoana sau categoria 
de persoane în cauză, instrumentele 
financiare aplicabile, orice fel de măsuri 
cantitative sau praguri cum ar fi numărul 
maxim de poziții deschise pe care 
persoanele le pot deține înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

Or. en

Justificare

Un prag nu ar trebui să se refere la numărul de contracte pe care le poate încheia o 
persoană. În situația în care un prag s-ar aplica în cazul instrumentelor derivate pe mărfuri, 
acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise.

Amendamentul 729
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE



AM\901887RO.doc 65/127 PE489.478v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) literele (f) și (g) 
din Directiva [noua MiFID], AEVMP 
menține și publică pe website-ul său o bază 
de date conținând rezumate ale măsurilor 
în vigoare, inclusiv detalii referitoare la 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
orice fel de măsuri cantitative sau praguri 
cum ar fi numărul maxim de contracte pe 
care persoanele le pot încheia înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) literele (f) și (g) 
din Directiva [noua MiFID], AEVMP 
menține și publică pe website-ul său o bază 
de date conținând rezumate ale măsurilor 
în vigoare, inclusiv detalii referitoare la 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
orice fel de măsuri cantitative și calitative
sau praguri cum ar fi numărul maxim de 
contracte și valorile noționale și de piață 
ale pozițiilor brute și deschise pe care 
persoanele le pot încheia înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 730
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2), AEVMP ia una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri:

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2), AEVMP ia (…) una sau mai 
multe dintre următoarele măsuri:

Or. en
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Amendamentul 731
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2), AEVMP ia una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri:

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care este 
îndeplinită oricare dintre condițiile 
menționate la alineatul (2), AEVMP ia una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Or. en

Amendamentul 732
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) solicită tuturor persoanelor informații, 
inclusiv toată documentația relevantă 
privind dimensiunea și scopul poziției sau 
al expunerii stabilite prin intermediul unui 
instrument derivat];

(a) solicită informații tuturor persoanelor, 
categoriilor de persoane sau societăților 
de investiții, inclusiv toată documentația 
relevantă privind dimensiunea și scopul 
poziției sau al expunerii stabilite prin 
intermediul unui instrument derivat;

Or. en

Amendamentul 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea 
poziției sau a expunerii;

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea sau a 
elimina poziția sau expunerea;

Or. en

Amendamentul 734
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea 
poziției sau a expunerii;

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane, categorii 
de persoane sau societăți de investiții să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea 
poziției sau a expunerii;

Or. en

Amendamentul 735
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea 
poziției sau a expunerii;

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane sau 
categorii de investitori să ia măsuri pentru 
a reduce dimensiunea poziției sau a 
expunerii;

Or. en
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Amendamentul 736
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) limitează capacitatea unei persoane de a 
intra într-o tranzacție referitoare la un 
instrument derivat pe mărfuri.

(c) limitează capacitatea unei persoane, 
categorii de persoane sau societăți de 
investiții de a intra într-o tranzacție 
referitoare la un instrument derivat pe 
mărfuri.

Or. en

Justificare

În cazul în care autoritățile competente nu sunt în măsură să intervină pentru a împiedica 
denaturarea funcției de descoperire a prețurilor pe care o joacă piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri, sau nu se conformează acestei obligații, AEVMP trebuie să intervină, 
inclusiv prin aplicarea unor limite asupra numărului de contracte pe care o persoană sau o 
categorie de persoane le poate încheia sau deține.

Amendamentul 737
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) limitează capacitatea unei persoane de a 
intra într-o tranzacție referitoare la un 
instrument derivat pe mărfuri.

(c) limitează capacitatea unei persoane de a 
intra într-o tranzacție referitoare la un 
instrument derivat pe mărfuri sau interzice 
noile categorii de contracte.

Or. en

Amendamentul 738
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se exceptează de la interdicții sau 
restricții tranzacțiile cu instrumente 
derivate încheiate de contrapartidele 
nefinanciare și care pot fi evaluate din 
punct de vedere obiectiv ca reducând 
riscurile legate direct de activitatea 
economică sau de activitatea de majorare 
a capitalului propriu, în conformitate cu 
[articolul 10] din Regulamentul [...] (EMIR).

Or. en

Amendamentul 739
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Tranzacțiile cu instrumente derivate 
care sunt efectuate de întreprinderile 
nefinanciare și care reduc, într-o manieră 
obiectiv măsurabilă, riscurile direct 
asociate activității lor comerciale sau 
gestionării lichidităților și gestionării 
financiare conform articolului [10] din 
Regulamentul […] (EMIR) se exceptează 
de la măsurile prevăzute de prezentul 
articol.

Or. de

Justificare

Proiectul de legislație extinde în mod semnificativ competențele AEVMP și ale autorităților 
naționale de supraveghere, iar exercitarea acestor competențe va avea consecințe serioase și 
nedorite pentru strategiile întreprinderilor nefinanciare de gestionare a riscurilor. Prin 
urmare, amendamentul exclude instrumentele derivate speculative ale întreprinderilor 
nefinanciare de la măsurile în materie de supraveghere. Această excludere ține seama de 
faptul că tranzacțiile cu instrumente derivate în cauză nu prezintă niciun pericol la adresa 
stabilității sistemului financiar.
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Amendamentul 740
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) aplică limite asupra numărului de 
contracte cu instrumente derivate pe 
mărfuri pe care o persoană, o categorie de 
persoane sau o societate de investiții le 
poate încheia sau deține într-o anumită 
perioadă de timp.

Or. en

Amendamentul 741
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele acordate în temeiul 
alineatului (1) literele (b) și (c) nu se 
aplică în cazul instrumentelor derivate ale 
unei contrapartide nefinanciare care 
reduc, într-o manieră obiectiv măsurabilă, 
riscurile direct asociate activității 
comerciale sau finanțării comerciale a 
acestei contrapartide sau a 
contrapartidelor nefinanciare aparținând 
grupului său de întreprinderi.

Or. de

Justificare

Exceptarea societăților nefinanciare de la obligația de compensare face posibilă pentru 
aceste întreprinderi realizarea unei gestionări eficiente și de durată a riscurilor cu ajutorul 
tranzacțiilor structurate, nestandardizabile realizate pe piețele instrumentelor extrabursiere, 
de exemplu, pentru a reduce riscurile asociate prețurilor mărfurilor. În acest scop, societățile 
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respective trebuie să fie în continuare capabile să găsească și să cumpere instrumente 
derivate adaptate nevoilor lor specifice pe piețele instrumentelor extrabursiere.

Amendamentul 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 743
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 744
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) doar în cazul în care sunt 

Fără a aduce atingere măsurilor 
prevăzute la articolul 59 din Directiva 
MiFID, AEVMP ia decizii în temeiul 
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îndeplinite următoarele condiții: alineatului (1) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite una sau mai multe dintre
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 745
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile enumerate la literele (a)-(c) de 
la alineatul (1) contracarează o amenințare 
la adresa bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare, inclusiv în ceea ce 
privește modalitățile de livrare a mărfurilor 
fizice, sau a stabilității întregului sistem 
financiar din Uniune ori a unei părți a 
acestuia;

(a) măsurile enumerate la alineatul (1) 
literele (a)-(c) previn abuzul de piață, 
reduc sau elimină excesele speculative,
contracarează o amenințare la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare și a cotației ordonate, inclusiv 
în ceea ce privește modalitățile de livrare a 
mărfurilor fizice și descoperirea prețurilor 
pentru piața de mărfuri subiacentă, sau a 
stabilității întregului sistem financiar ori a 
unei părți a acestuia;

Or. en

Justificare

În cazul în care autoritățile competente nu sunt în măsură să intervină pentru a împiedica 
denaturarea funcției de descoperire a prețurilor pe care o joacă piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri, sau nu se conformează acestei obligații, AEVMP trebuie să intervină, 
inclusiv prin aplicarea unor limite asupra numărului de contracte pe care o persoană sau o 
categorie de persoane le poate încheia sau deține.

Amendamentul 746
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile enumerate la literele (a)-(c) de 
la alineatul (1) contracarează o amenințare 
la adresa bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare, inclusiv în ceea ce 
privește modalitățile de livrare a mărfurilor 
fizice, sau a stabilității întregului sistem 
financiar din Uniune ori a unei părți a 
acestuia;

(a) măsurile enumerate la alineatul (1) 
literele (a)-(c) contracarează o amenințare 
la adresa funcționării eficiente și ordonate
și a integrității piețelor financiare, inclusiv 
în ceea ce privește modalitățile de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, antrenând excese 
speculative și manipulări ale pieței, o 
volatilitate crescută sau denaturări ale 
funcției de descoperire a prețurilor sau 
ale funcțiilor piețelor de mărfuri în 
materie de gestionare a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile respective contracarează în 
mod semnificativ amenințarea la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc în mod 
semnificativ capacitatea autorităților 
competente de a monitoriza amenințarea;

(a) măsurile respective contracarează în 
mod semnificativ amenințarea la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc în mod 
semnificativ capacitatea autorităților 
competente de a monitoriza amenințarea și, 
în special, gradul în care măsura:
(i) asigură lichiditățile necesare facilitării 
tranzacțiilor, care reduc în mod obiectiv 
riscurile direct asociate activităților 
comerciale cu mărfuri;
(ii) previne abuzul de piață;
(iii) sprijină condițiile de decontare și de 
cotație ordonată;
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(iv) asigură descoperirea prețurilor pentru 
piața fizică;
(v) previne crearea de poziții capabile să 
denatureze piața;

Or. en

Amendamentul 748
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile respective contracarează în 
mod semnificativ amenințarea la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc în mod 
semnificativ capacitatea autorităților 
competente de a monitoriza amenințarea;

(a) măsurile respective previn în mod 
semnificativ abuzul de piață, reduc sau 
elimină excesele speculative,
contracarează amenințarea la adresa 
cotației ordonate, a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, a 
modalităților de livrare a mărfurilor fizice 
și a funcției de descoperire a prețurilor 
pentru piața de mărfuri subiacentă, sau a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune ori a unei părți a acestuia, sau 
măresc în mod semnificativ capacitatea 
autorităților competente de a monitoriza 
amenințarea;

Or. en

Amendamentul 749
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile respective contracarează în 
mod semnificativ amenințarea la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 

(a) măsurile respective contracarează 
amenințarea la adresa bunei și eficientei
funcționări și a integrității piețelor 
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financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc în mod 
semnificativ capacitatea autorităților 
competente de a monitoriza amenințarea;

financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc 
capacitatea autorităților competente de a 
monitoriza amenințarea;

Or. en

Amendamentul 750
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, inclusiv prin 
reducerea lichidității pe piețele respective 
și crearea de incertitudini pentru 
participanții pe piață, disproporționate față 
de avantajele măsurilor.

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare și de mărfuri 
subiacente, inclusiv prin denaturarea 
funcției lor de descoperire a prețurilor, 
efecte care să fie disproporționate față de 
avantajele măsurilor.

Or. en

Justificare

În cazul în care autoritățile competente nu sunt în măsură să intervină pentru a împiedica 
denaturarea funcției de descoperire a prețurilor pe care o joacă piețele de instrumente 
derivate pe mărfuri, sau nu se conformează acestei obligații, AEVMP trebuie să intervină, 
inclusiv prin aplicarea unor limite asupra numărului de contracte pe care o persoană sau o 
categorie de persoane le poate încheia sau deține.

Amendamentul 751
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, inclusiv prin 

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, inclusiv prin 
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reducerea lichidității pe piețele respective 
și crearea de incertitudini pentru 
participanții pe piață, disproporționate față 
de avantajele măsurilor.

reducerea lichidității cerute de tranzacțiile 
de bună-credință de acoperire împotriva 
riscurilor pe piețele respective și crearea 
de incertitudini pentru participanții pe 
piață, disproporționate față de avantajele 
măsurilor.

Or. en

Amendamentul 752
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autoritățile competente cu privire la măsura 
propusă. În cazul unei cereri formulate în 
temeiul alineatului (1) litera (a) sau (b), 
notificarea include identitatea persoanei 
sau a persoanelor cărora le-a fost adresată, 
precum și detaliile și justificările aferente. 
În cazul unei măsuri luate în temeiul 
alineatului (1) litera (c), notificarea include 
detalii privind persoana sau categoria de 
persoane în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte pe care persoana sau categoria 
de persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autoritățile competente cu privire la măsura 
propusă. În cazul unei cereri formulate în 
temeiul alineatului (1) litera (a) sau (b), 
notificarea include identitatea persoanei 
sau a persoanelor cărora le-a fost adresată, 
precum și detaliile și justificările aferente. 
În cazul unei măsuri luate în temeiul 
alineatului (1) litera (c), notificarea include 
detalii privind persoana sau categoria de 
persoane în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de poziții deschise pe care persoana sau 
categoria de persoane în cauză le poate 
deține și justificările aferente.

Or. en

Justificare

Un prag nu ar trebui să se refere la numărul de contracte pe care le poate încheia o 
persoană. În cazul în care un prag s-ar aplica în cazul instrumentelor derivate pe mărfuri, 
acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise.
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Amendamentul 753
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 
litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte pe care persoana sau categoria 
de persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 
litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de poziții deschise pe care persoana sau 
categoria de persoane în cauză le poate 
deține și justificările aferente.

Or. en

Justificare

Un prag nu ar trebui să se refere la numărul de contracte pe care le poate încheia o 
persoană. În situația în care un prag s-ar aplica în cazul instrumentelor derivate pe mărfuri, 
acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise.

Amendamentul 754
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 
litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 
litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative și calitative
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
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de contracte pe care persoana sau categoria 
de persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

de contracte și valoarea poziției brute sau 
deschise pe care persoana sau categoria de 
persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 755
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autoritățile competente cu privire la măsura 
propusă. În cazul unei cereri formulate în 
temeiul alineatului (1) litera (a) sau (b), 
notificarea include identitatea persoanei 
sau a persoanelor cărora le-a fost adresată, 
precum și detaliile și justificările aferente. 
În cazul unei măsuri luate în temeiul 
alineatului (1) litera (c), notificarea include 
detalii privind persoana sau categoria de 
persoane în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte pe care persoana sau categoria 
de persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autoritățile competente cu privire la măsura 
propusă. În cazul unei cereri formulate în 
temeiul alineatului (1) litera (a) sau (b), 
notificarea include identitatea persoanei 
sau a persoanelor cărora le-a fost adresată, 
precum și detaliile și justificările aferente. 
În cazul unei măsuri luate în temeiul 
alineatului (1) litera (c), notificarea include 
detalii privind persoana sau categoria de 
persoane în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative și calitative
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte și valoarea poziției brute sau 
deschise pe care persoana sau categoria de 
persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 756
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) AEVMP evaluează propriile măsuri 
menționate la alineatul (1) litera (c) la 
intervale adecvate și cel puțin o dată la trei 
luni. O măsură care nu este reînnoită 
după respectiva perioadă de trei luni 
expiră în mod automat. În cazul reînnoirii 
măsurilor se aplică alineatele (2)-(8).

(8) AEVMP evaluează propriile măsuri 
menționate la alineatul (1) litera (c) la 
intervale adecvate și cel puțin o dată la trei 
luni. În cazul reînnoirii măsurilor se aplică 
alineatele (2)-(8).

Or. en

Amendamentul 757
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care specifică criteriile și factorii care 
trebuie luați în considerare de către 
AEVMP la determinarea apariției unei 
amenințări la adresa bunei funcționări și 
a integrității piețelor financiare, inclusiv 
în ceea ce privește modalitățile de livrare 
a mărfurilor fizice, ori la adresa 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia, la care 
se face referire la alineatul (2) litera (a).

(10) AEVMP înaintează proiectele de 
standarde tehnice de reglementare care 
specifică măsurile, criteriile și factorii pe 
care îi ia în considerare la determinarea 
circumstanțelor la care se face referire la 
alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 758
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2012].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la alineatul (10), 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 759
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În scopul îndeplinirii eficiente a 
atribuțiilor sale în raport cu piețele de 
mărfuri și al coordonării activităților de 
supraveghere la nivelul autorităților 
naționale competente desemnate 
responsabile cu piețele respective, 
AEVMP înființează o divizie specială 
privind mărfurile.

Or. en

Amendamentul 760
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) AEVMP, în strânsă coordonare cu 
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CERS și cu alte entități de supraveghere 
sectoriale competente din Uniune și din 
țările terțe, elaborează standardele tehnice 
de reglementare prin care specifică un set 
de indicatori relevanți și pragurile 
necesare pentru monitorizarea 
caracteristicilor piețelor de mărfuri 
subiacente, precum și detaliile privind 
informațiile individuale și combinate care 
trebuie furnizate de către participanții de 
pe piață, piețele reglementate, sistemele 
multilaterale de tranzacționare (MTF), 
sistemele organizate de tranzacționare 
(OTF), operatorii de produse 
extrabursiere și registrele de tranzacții 
autorizate în temeiul 
Regulamentului [EMIR] către autoritățile 
competente, AEVMP și CERS.
În special, acești indicatori sunt utilizați 
de autoritățile competente și de divizia 
AEVMP privind mărfurile pentru a 
începe o revizuire amplă, detaliată și 
periodică a modelelor de producție, 
consum, intermediere și transport, a 
nivelurilor oficiale și estimate ale 
inventarelor care includ contracte 
preplătite, a capacităților neutilizate, a 
tendințelor pe termen lung în materie de 
cerere și ofertă ale piețelor de mărfuri 
subiacente, precum și a volatilității pieței 
și a modelelor de corelație cu alte active și 
categorii de active.
AEVMP înaintează Comisiei proiecte 
pentru aceste standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2012].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la alineatul (2), 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 761
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Titlul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prestarea de servicii în absența unei 
sucursale de către societăți din țări terțe 

Prestarea de servicii de către societăți din 
țări terțe

Or. en

Amendamentul 762
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Titlul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prestarea de servicii în absența unei 
sucursale de către societăți din țări terțe

Prestarea de servicii sau activități în 
absența unei sucursale de către societăți din 
țări terțe

Or. en

Amendamentul 763
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții generale Prestarea de servicii în absența unei 
înregistrări

Or. en

Amendamentul 764
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) O societate dintr-o țară terță poate 
furniza sau exercita orice servicii și/sau 
activități de investiții, împreună cu orice 
fel de servicii auxiliare, în beneficiul unei 
persoane recunoscute ca fiind 
contrapartidă eligibilă în sensul 
articolului 30 din [noua MiFID], stabilite 
într-un stat membru altfel decât prin 
intermediul unei sucursale situate în 
statul membru respectiv, fără a necesita 
autorizarea în acel stat membru în 
temeiul aceleiași directive, sau 
înregistrarea în temeiul articolului 36 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Societățile reglementate din UE (și organele guvernamentale) ar trebui să aibă sarcina de a 
determina nivelul de protecție de care au nevoie și calitatea contrapartidelor cu care 
operează. De asemenea, gama uriașă de contrapartide din afara UE care ar putea necesita 
înregistrarea pentru simplul motiv că realizează operațiuni cu acest tip de contrapartide 
eligibile din UE ar putea îngreuna foarte mult misiunea autorităților naționale de 
supraveghere.

Amendamentul 765
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Atunci când o societate de investiții 
autorizată conform Directivei [noua 
MiFID], o instituție de credit autorizată 
conform Directivei 2006/48/CE care 
prestează servicii sau activități de 
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investiții, o societate de administrare 
autorizată conform Directivei 2009/65/CE 
sau un fond de investiții alternativ 
autorizat conform Directivei 2011/61/UE 
deleagă funcții, inclusiv servicii de 
investiții, unei societăți dintr-o țară terță 
în conformitate cu dispozițiile aplicabile 
ale acestor directive, societatea din țara 
terță poate furniza servicii de investiții 
persoanei care își deleagă funcțiile altfel 
decât prin intermediul unei sucursale 
situate în statul membru respectiv, fără a 
necesita autorizarea în acel stat membru 
în temeiul Directivei [noua MiFID], sau 
înregistrarea în temeiul articolului 36 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

O societate reglementată poate delega unei societăți dintr-o țară terță o gamă variată de 
servicii, inclusiv de gestionare, de conservare și de administrare a investițiilor.

Amendamentul 766
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la articolul 30 din 
Directiva [noua MiFID] în beneficiul
contrapărților eligibile stabilite în Uniune, 
fără a înființa o sucursală, doar în cazul în 
care sunt înregistrate în registrele 
societăților din țările terțe păstrate de 
AEVMP în conformitate cu articolul 37.

(1) Societățile din țări terțe pot presta sau 
executa servicii și/sau activități de 
investiții, împreună cu orice fel de servicii 
auxiliare, în beneficiul clienților 
profesioniști menționați în secțiunea I din
anexa II la Directiva [noua MiFID] 
stabiliți într-un stat membru altfel decât 
prin intermediul unei sucursale situate în 
statul membru respectiv, fără a necesita 
autorizarea în acel stat membru în 
temeiul directivei, doar în cazul în care 
sunt înregistrate în registrele societăților 
din țările terțe păstrate de AEVMP în 
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conformitate cu articolul 37.

Or. en

Justificare

În multe cazuri, a impune ca legea aplicabilă tuturor contractelor încheiate cu investitorii din 
UE să se supună unei legislații a UE ar fi nerealist. Chiar și limitarea acestei prevederi la 
jurisdicție poate crea probleme în anumite cazuri, de exemplu în acordurile de subscriere în 
care clauza de jurisdicție poate fi dificil de negociat.

Amendamentul 767
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la articolul 30 din 
Directiva [noua MiFID] în beneficiul 
contrapărților eligibile stabilite în Uniune, 
fără a înființa o sucursală, doar în cazul în 
care sunt înregistrate în registrele 
societăților din țările terțe păstrate de 
AEVMP în conformitate cu articolul 37.

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la articolul 30 din 
Directiva [noua MiFID] în beneficiul 
contrapartidelor eligibile și al clienților 
profesioniști stabiliți în Uniune, fără a 
înființa o sucursală, doar în cazul în care 
sunt înregistrate în registrele societăților 
din țările terțe păstrate de AEVMP în 
conformitate cu articolul 37.

Or. en

Amendamentul 768
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la articolul 30 din
Directiva [noua MiFID] în beneficiul 
contrapărților eligibile stabilite în Uniune, 
fără a înființa o sucursală, doar în cazul în 
care sunt înregistrate în registrele 

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
servicii de investiții în beneficiul 
contrapartidelor eligibile și al clienților 
profesioniști în sensul secțiunii I din 
anexa II la Directiva .../.../UE [noua 
MiFID] stabiliți în Uniune, fără a înființa o 



PE489.478v01-00 86/127 AM\901887RO.doc

RO

societăților din țările terțe păstrate de 
AEVMP în conformitate cu articolul 37.

sucursală, doar în cazul în care sunt 
înregistrate în registrele societăților din 
țările terțe păstrate de AEVMP în 
conformitate cu articolul 37.

Or. en

Amendamentul 769
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la articolul 30 din 
Directiva [noua MiFID] în beneficiul 
contrapărților eligibile stabilite în Uniune, 
fără a înființa o sucursală, doar în cazul în 
care sunt înregistrate în registrele 
societăților din țările terțe păstrate de 
AEVMP în conformitate cu articolul 37.

(1) Societățile din țări terțe pot presta 
serviciile menționate la secțiunea A din
anexa I la Directiva [noua MiFID], cu 
excepția serviciilor menționate la 
punctele (8)-(10), numai în beneficiul 
contrapartidelor eligibile stabilite în 
Uniune care au o sucursală și doar în 
cazul în care sunt înregistrate în registrele 
societăților din țările terțe păstrate de 
AEVMP în conformitate cu o decizie de 
echivalență în temeiul articolului 37.

Or. en

Amendamentul 770
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile din țări terțe pot presta
serviciile menționate la articolul 30 din 
Directiva [noua MiFID] în beneficiul 
contrapărților eligibile stabilite în Uniune, 
fără a înființa o sucursală, doar în cazul în 
care sunt înregistrate în registrele 
societăților din țările terțe păstrate de 

(1) Societățile din țări terțe pot furniza 
consultanța de investiții menționată la 
secțiunea A din anexa I la Directiva 
[noua MiFID] în beneficiul 
contrapartidelor eligibile și al clienților 
profesioniști stabiliți în Uniune, fără a 
înființa o sucursală, doar în cazul în care 
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AEVMP în conformitate cu articolul 37. sunt înregistrate în registrele societăților 
din țările terțe păstrate de AEVMP în 
conformitate cu articolul 37.

Or. en

Amendamentul 771
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sucursala se înființează în statul 
membru în care societatea din țara terță 
își desfășoară principalele activități și face 
obiectul supravegherii de către autoritatea 
competentă a statului membru în care este 
înființată.
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
între AEVMP și autoritatea competentă 
din țara terță respectivă. Trebuie să existe 
mecanisme de cooperare între autoritatea 
competentă a statului membru în care este 
înființată sucursala și autoritatea 
competentă din țara terță.

Or. en

Amendamentul 772
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP poate înregistra o societate 
dintr-o țară terță care a solicitat furnizarea 
de servicii și activități de investiții în 
Uniune în conformitate cu alineatul (1) 
doar în cazul în care sunt îndeplinite 

(2) AEVMP poate înregistra o societate 
dintr-o țară terță care a solicitat furnizarea 
sau executarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune în conformitate cu 
alineatul (1) doar în cazul în care sunt 
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următoarele condiții: îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 773
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1);

(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1), 
prin care recunoaște efectul echivalent al 
cadrului prudențial și de conduită 
profesională al țării terțe;

Or. en

Amendamentul 774
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) societatea este autorizată în jurisdicția 
în care este înființată să furnizeze 
serviciile sau activitățile de investiții care 
urmează a fi furnizate în cadrul Uniunii și 
face obiectul unei supravegheri și al unor 
controale eficace care asigură 
conformitatea deplină cu cerințele 
aplicabile în țara terță respectivă;

(b) societatea este autorizată în jurisdicția 
în care este înființat sediul său principal
să furnizeze serviciile sau activitățile de 
investiții care urmează a fi furnizate în 
cadrul Uniunii și face obiectul unei 
supravegheri și al unor controale eficace 
care asigură conformitatea deplină cu 
cerințele aplicabile în țara terță respectivă;

Or. en
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Amendamentul 775
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societatea din țara terță menționată la 
alineatul (1) depune cererea de înregistrare 
la AEVMP, după adoptarea de către 
Comisie a deciziei menționate la 
articolul 37 prin care se stabilește 
echivalența cadrului juridic și de 
supraveghere din țara terță în care este 
autorizată societatea respectivă cu cerințele 
menționate la articolul 37 alineatul (1).

Societatea din țara terță care dorește să 
furnizeze sau să execute servicii sau 
activități de investiții conform 
alineatului (1) depune cererea de 
înregistrare la AEVMP, după adoptarea de 
către Comisie a deciziei menționate la 
articolul 37 prin care se stabilește 
echivalența cadrului juridic și de 
supraveghere din țara terță în care este 
autorizată societatea respectivă, respectând 
exigențele prudențiale și de conduită 
profesională, cu cerințele menționate la 
articolul 37 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 776
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile din țări terțe care furnizează 
servicii în conformitate cu prezentul 
articol informează clienții stabiliți în 
Uniune, înainte de furnizarea oricăror 
servicii de investiții, în legătură cu faptul 
că nu sunt autorizate să furnizeze servicii 
către clienți alții decât contrapărțile 
eligibile și că nu fac obiectul unei 
supravegheri în Uniune. Ele trebuie să 
menționeze denumirea și adresa 
autorității competente din țara terță 
responsabilă cu supravegherea.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 777
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile din țări terțe care furnizează 
servicii în conformitate cu prezentul articol 
informează clienții stabiliți în Uniune, 
înainte de furnizarea oricăror servicii de 
investiții, în legătură cu faptul că nu sunt 
autorizate să furnizeze servicii către clienți, 
alții decât contrapărțile eligibile, și că nu 
fac obiectul unei supravegheri în Uniune. 
Ele trebuie să menționeze denumirea și 
adresa autorității competente din țara terță 
responsabilă cu supravegherea.

Societățile din țări terțe care furnizează sau 
execută servicii sau activități în 
conformitate cu prezentul articol 
informează clienții stabiliți în Uniune, 
înainte de furnizarea oricăror servicii de 
investiții sau activități care, cu excepția 
cazurilor permise de dispozițiile naționale 
aplicabile adoptate în temeiul 
articolului 36b din Directiva [noua 
MiFID], în legătură cu faptul că nu sunt 
autorizate să furnizeze în Uniune servicii 
sau activități de investiții care intră sub 
incidența Directivei [noua MiFID] către 
clienți, alții decât clienții profesioniști 
menționați la alineatul (1), și că nu fac 
obiectul unei supravegheri în Uniune. Ele 
trebuie să menționeze denumirea și adresa 
autorității competente din țara terță 
responsabilă cu supravegherea.

Or. en

Amendamentul 778
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la primul 
paragraf trebuie furnizate în scris și într-
un mod care să le facă ușor de observat.

eliminat



AM\901887RO.doc 91/127 PE489.478v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 779
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
neînregistrate conform alineatului (1) 
exclusiv din proprie inițiativă.

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
neînregistrate conform alineatului (1) din 
proprie inițiativă.

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică, trebuie precizat faptul că o persoană stabilită în Uniune 
poate solicita servicii din partea unei societăți dintr-o țară terță fără alte restricții 
suplimentare. Transmiterea informațiilor și a materialelor de cercetare ar trebui să fie în 
continuare posibilă.

Amendamentul 780
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
neînregistrate conform alineatului (1) 
exclusiv din proprie inițiativă.

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
neînregistrate conform alineatului (1) 
exclusiv din proprie inițiativă. O inițiativă 
a unei persoane nu îndreptățește 
societatea dintr-o țară terță să 
comercializeze noi categorii de produse 
către acea persoană.

Or. en
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Justificare

Comercializarea pasivă ar trebui permisă, însă ea nu ar trebui să deschidă posibilitatea 
comercializării active a oricărui produs, inclusiv a unor eventuale categorii de investiții 
foarte eterogene.

Amendamentul 781
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
neînregistrate conform alineatului (1)
exclusiv din proprie inițiativă.

Persoanele stabilite în Uniune sunt 
autorizate să primească servicii de investiții 
din partea unei societăți dintr-o țară terță 
din inițiativă proprie și exclusivă. În acest 
caz, serviciile nu ar trebui considerate a fi 
furnizate pe teritoriul Uniunii. Societățile 
din țara terță informează acea persoană 
solicitantă că nu au permisiunea de a 
furniza servicii în Uniune și că nu fac 
obiectul unei supravegheri în Uniune. 
Informațiile trebuie furnizate într-un mod 
vizibil.
Societatea din țara terță nu are 
permisiunea de a contacta persoane din 
Uniune sau de promova ori face 
publicitate serviciilor sau activităților sale 
de investiții ori auxiliare în Uniune.
Societatea din țara terță nu are 
permisiunea de a solicita sau promova ori 
de a face publicitate serviciilor sau 
activităților sale de investiții sau auxiliare 
în Uniune către persoane care sunt 
calificate drept contrapartide eligibile în 
Uniune, decât cu condiția ca societatea 
din țara terță să fie înregistrată în 
conformitate cu articolele 36 și 37.

Or. en
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Amendamentul 782
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Societățile de investiții și operatorii 
de piață din țări terțe care prestează 
servicii în beneficiul unor contrapartide 
eligibile în conformitate cu prezentul 
articol se supun cerințelor menționate la 
articolele 19, 20, 21, 22 și 23 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Amendamentul 783
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice fel de litigiu între societatea din 
țara terță și investitori din UE se 
soluționează în conformitate cu dreptul 
unuia dintre statele membre și face 
obiectul jurisdicției acestuia.

(5) Societățile din țări terțe care prestează 
sau execută servicii sau activități în 
conformitate cu prezentul articol oferă 
clienților stabiliți în Uniune, înainte de 
prestarea și executarea oricărui tip de 
serviciu sau activitate de investiții, 
posibilitatea de a înainta orice fel de 
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litigiu cu privire serviciile sau activitățile 
respective jurisdicției unei instanțe sau a 
unui tribunal de arbitraj dintr-un stat 
membru.

Or. en

Justificare

În multe cazuri, a impune ca legea aplicabilă tuturor contractelor încheiate cu investitorii din 
UE să se supună unei legislații a UE ar fi nerealist. Chiar și limitarea acestei prevederi la 
jurisdicție poate crea probleme în anumite cazuri, de exemplu în acordurile de subscriere în 
care clauza de jurisdicție poate fi dificil de negociat.

Amendamentul 784
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisiei îi este delegată competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare
care să precizeze informațiile pe care 
societatea solicitantă din țara terță le 
furnizează AEVMP în cererea sa de 
înregistrare în conformitate cu 
alineatul (3), precum și formatul 
informațiilor care urmează să fie 
furnizate în conformitate cu alineatul (4).

AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare care să 
precizeze: informațiile pe care societatea 
din țara terță le furnizează AEVMP în 
cererea sa de înregistrare în conformitate 
cu alineatul (3), precum și:

(a) formatul informațiilor care trebuie 
prezentate în conformitate cu alineatul (4) 
și
(b) toate informațiile necesare care 
trebuie prezentate conform articolului 37. 

Or. en

Amendamentul 785
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare
menționate în primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

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

Or. en

Amendamentul 786
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 787
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
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vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind rata de 
adecvare a capitalului propriu] și prin 
măsurile de punere în aplicare ale acestora 
și în cazul în care țara terță respectivă 
prevede o procedură de recunoaștere 
reciprocă echivalentă a cadrului prudențial 
aplicabil societăților de investiții autorizate 
în conformitate cu prezenta directivă.

vedere juridic, respectând exigențele 
prudențiale și de conduită profesională, 
care produc efecte echivalente cu cele ale 
cerințelor prudențiale și de conduită 
profesională stabilite atât prin Directiva nr. 
[MiFID], cât și prin prezentul regulament, 
prin Directiva 2006/49/CE [Directiva 
privind rata de adecvare a capitalului 
propriu] și prin măsurile de punere în 
aplicare ale acestora și în cazul în care țara 
terță respectivă prevede o procedură de 
recunoaștere echivalentă reală a cadrului 
prudențial aplicabil societăților de investiții 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Împotriva societăților din UE ar putea fi aplicată o cerință privind „recunoașterea reciprocă 
echivalentă” a cadrului prudențial. Formularea ar trebui aliniată cu EMIR. Dispozițiile 
corespunzătoare din EMIR nu conțin nicio trimitere explicită la „reciprocitate”, a se vedea 
articolul 23 alineatul (3) („recunoașterea echivalentă … reală”) și articolele 3 alineatul (2) 
și 23 alineatul (2). A se vedea, de asemenea, articolul 28 alineatul (5) din MiFIR 
(„recunoașterea echivalentă reală”), precum și comentariile cu privire la articolul 24 
alineatul (1) litera (d). Textul articolului 37 alineatul (1) ar trebui aliniat.

Amendamentul 788
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
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prezentul regulament, prin Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind rata de 
adecvare a capitalului propriu] și prin 
măsurile de punere în aplicare ale acestora 
și în cazul în care țara terță respectivă 
prevede o procedură de recunoaștere 
reciprocă echivalentă a cadrului 
prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

prezentul regulament, prin 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
rata de adecvare a capitalului propriu] și
prin măsurile de punere în aplicare ale 
acestora.

Or. en

Justificare

Reciprocitatea nu este garantată și contravine dispozițiilor OMC. Într-o perioadă în care 
avem nevoie de investiții externe în UE, crearea unor bariere comerciale ar fi ilogică.

Amendamentul 789
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind rata de 
adecvare a capitalului propriu] și prin 
măsurile de punere în aplicare ale acestora 
și în cazul în care țara terță respectivă 
prevede o procedură de recunoaștere 
reciprocă echivalentă a cadrului prudențial 
aplicabil societăților de investiții autorizate 
în conformitate cu prezenta directivă.

Comisia adoptă, până la 31 decembrie 2014, 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 42, o decizie referitoare la o țară 
terță în cazul în care regimul juridic și de 
supraveghere al respectivei țări terțe 
asigură respectarea de către societățile 
autorizate din acea țară terță a cerințelor 
obligatorii din punct de vedere juridic, care 
produc efecte echivalente cu cele ale 
cerințelor stabilite atât prin Directiva 
nr. [MiFID], cât și prin prezentul 
regulament, prin Directiva 2006/49/CE 
[Directiva privind rata de adecvare a 
capitalului propriu] și prin măsurile de 
punere în aplicare ale acestora și în cazul în 
care țara terță respectivă prevede o 
procedură de recunoaștere reciprocă 
echivalentă a cadrului prudențial aplicabil 
societăților de investiții autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă.
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Or. en

Amendamentul 790
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind rata de 
adecvare a capitalului propriu] și prin 
măsurile de punere în aplicare ale acestora 
și în cazul în care țara terță respectivă 
prevede o procedură de recunoaștere 
reciprocă echivalentă a cadrului 
prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
rata de adecvare a capitalului propriu] și 
prin măsurile de punere în aplicare ale 
acestora și în cazul în care se aplică norme 
fundamentale care garantează un nivel 
echivalent de supraveghere și stabilitate.

Or. en

Amendamentul 791
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42, o
decizie referitoare la o țară terță în cazul în 
care regimul juridic și de supraveghere al 

Comisia adoptă, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 42 
alineatul (2), o decizie referitoare la 
echivalența țării terțe în cazul în care se 
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respectivei țări terțe asigură respectarea de 
către societățile autorizate din acea țară 
terță a cerințelor obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin Directiva 
2006/49/CE [Directiva privind rata de 
adecvare a capitalului propriu] și prin 
măsurile de punere în aplicare ale acestora
și în cazul în care țara terță respectivă 
prevede o procedură de recunoaștere 
reciprocă echivalentă a cadrului prudențial 
aplicabil societăților de investiții autorizate 
în conformitate cu prezenta directivă.

îndeplinesc următoarele condiții:

(a) regimul juridic și de supraveghere al 
respectivei țări terțe asigură că societatea 
este autorizată în acea țară terță și 
respectă cerințele obligatorii din punct de 
vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
atât prin Directiva nr. [MiFID], cât și prin 
prezentul regulament, prin 
Directiva 2006/49/CE și prin măsurile de 
punere în aplicare ale acestora.
(b) țara terță respectivă prevede o 
procedură de recunoaștere reciprocă 
echivalentă a cadrului prudențial 
aplicabil societăților de investiții 
autorizate în conformitate cu prezentul 
regulament, inclusiv un acces reciproc 
pentru societățile ca UE să presteze 
servicii similare contrapartidelor eligibile 
din țara terță respectivă. 
Comisia consultă mai întâi AEVMP, în 
vederea emiterii unui aviz obligatoriu, în 
termen de trei luni, cu privire la 
echivalența cadrului prudențial al țării 
terțe.

Or. en

Amendamentul 792
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat echivalent dacă îndeplinește în 
totalitate următoarele condiții:

Cadrul prudențial și de conduită 
profesională al unei țări terțe este 
considerat ca având efect echivalent dacă 
îndeplinește în totalitate următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 793
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi
considerat echivalent dacă îndeplinește în 
totalitate următoarele condiții:

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat ca având efect echivalent dacă 
îndeplinește în totalitate următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură alinierea formulării cu EMIR.

Amendamentul 794
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat echivalent dacă îndeplinește în 
totalitate următoarele condiții:

Cadrul prudențial al unei țări terțe poate fi 
considerat ca având efect echivalent dacă 
îndeplinește în totalitate următoarele 
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condiții:

Or. en

Amendamentul 795
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) O decizie a Comisiei în temeiul 
prezentului alineat se poate limita la o 
categorie sau la anumite categorii de 
societăți. În acest caz, o societate dintr-o 
țară terță poate fi înregistrată conform 
articolului 36 dacă intră într-o categorie 
care intră sub incidența deciziei Comisiei.

Or. en

Amendamentul 796
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 797
Olle Schmidt
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în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Serviciile sau activitățile prestate prin 
intermediul unei sucursale situate în 

afara țării terțe în care este înființat sediul 
principal

1. În cazul în care societatea din țara terță 
prestează sau execută serviciile sau 
activitățile de investiții în cauză prin 
intermediul unei sucursale înființate 
într-o țară terță diferită de țara în care 
este situat sediul său principal, se aplică 
articolele 36 și 37 ca și cum referirea la 
țara terță în care este stabilit sediul 
principal al societății include o referire la 
țara terță în care este situată sucursala, în 
măsura relevanței, ținând seama de 
diviziunea responsabilităților de 
supraveghere între cele două țări terțe.
2. În cazul în care societatea din țara terță 
prestează sau execută serviciile sau 
activitățile de investiții în cauză prin 
intermediul unei sucursale înființate 
într-un stat membru și autorizate conform 
articolului 46a [noua MiFID], 
articolul 36 alineatul (4) se modifică 
pentru a permite societății să se refere la 
supravegherea sucursalei de către 
autoritatea competentă a statului membru 
în care este stabilită sucursala.

Or. en

Justificare

În prezent este neclar modul în care se aplică dispozițiile din propunerea Comisiei în 
momentul în care societatea din țara terță prestează sau execută efectiv servicii sau activități 
în UE prin intermediul unei sucursale aflate într-o altă țară terță. Acest amendament aduce 
clarificări și asigură certitudinea juridică.
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Amendamentul 798
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înregistrează societățile din afara 
UE cărora li se permite să furnizeze 
servicii sau activități de investiții în 
Uniune, în conformitate cu articolul 36. 
Registrul este accesibil publicului pe 
website-ul AEVMP și conține informații 
privind serviciile sau activitățile pe care 
respectivele societățile din afara UE au 
permisiunea să le furnizeze, precum și 
trimiteri la autoritatea competentă 
responsabilă cu supravegherea acestora în 
țara terță.

AEVMP înregistrează societățile din țări 
terțe cărora li se permite să furnizeze sau 
să execute servicii sau activități de 
investiții în Uniune, în conformitate cu 
articolul 36. Registrul este accesibil 
publicului pe website-ul AEVMP și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pe care respectivele societățile 
din țări terțe au permisiunea să le furnizeze 
sau să le execute, precum și trimiteri la 
autoritatea competentă responsabilă cu 
supravegherea acestora în țara terță.

Or. en

Justificare

Amendamentul aliniază textul cu definiția de la articolul 2 a societății din țara terță.

Amendamentul 799
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înregistrează societățile din afara 
UE cărora li se permite să furnizeze 
servicii sau activități de investiții în 
Uniune, în conformitate cu articolul 36. 
Registrul este accesibil publicului pe 
website-ul AEVMP și conține informații 
privind serviciile sau activitățile pe care 
respectivele societățile din afara UE au 
permisiunea să le furnizeze, precum și 
trimiteri la autoritatea competentă 

AEVMP înregistrează societățile din afara 
UE cărora li se permite să furnizeze 
servicii sau activități de investiții în 
Uniune, în conformitate cu articolele 36 și 
37. Registrul este accesibil publicului pe 
website-ul AEVMP și conține informații 
privind serviciile sau activitățile pe care 
respectivele societățile din afara UE au 
permisiunea să le furnizeze, precum și 
trimiteri la autoritatea competentă 
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responsabilă cu supravegherea acestora în 
țara terță.

responsabilă cu supravegherea acestora în 
UE.

Or. en

Amendamentul 800
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile de la alineatul (2), AEVMP 
retrage înregistrarea unei societăți din afara 
UE în registrul stabilit în conformitate cu 
articolul 38, dacă:

(1) AEVMP retrage înregistrarea unei 
societăți din afara UE în registrul stabilit în 
conformitate cu articolul 38, dacă: 

Or. en

Amendamentul 801
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara 
UE acționează într-un mod care 
prejudiciază în mod evident interesele 
investitorilor ori funcționarea ordonată a 
piețelor, sau

(a) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din țara 
terță acționează într-un mod care 
prejudiciază în mod evident interesele 
investitorilor ori funcționarea ordonată a 
piețelor, sau

Or. en

Justificare

Este important ca operatorii de piață en gros din UE, cum ar fi contrapartidele eligibile și 
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investitorii profesioniști, să poată accesa servicii oferite în țări terțe în condițiile stabilite la 
articolul 35a și 36.

Amendamentul 802
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara UE 
acționează într-un mod care prejudiciază în 
mod evident interesele investitorilor ori 
funcționarea ordonată a piețelor, sau

(a) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara UE 
acționează într-un mod care prejudiciază 
interesele investitorilor ori funcționarea 
ordonată a piețelor, sau

Or. en

Amendamentul 803
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara 
UE a încălcat în mod grav dispozițiile care 
îi sunt aplicabile în țara terță și pe baza
cărora Comisia a adoptat decizia în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1).

(b) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din țara 
terță a încălcat dispozițiile care îi sunt 
aplicabile în țara terță în care este stabilit 
sediul său principal sau prin care 
furnizează servicii sau activități, și pe baza 
cărora Comisia a adoptat decizia în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Este important ca operatorii de piață en gros din UE, cum ar fi contrapartidele eligibile și 
investitorii profesionali, să poată accesa servicii oferite în țări terțe în condițiile menționate 
la articolul 35a și 36.

Amendamentul 804
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara UE 
a încălcat în mod grav dispozițiile care îi 
sunt aplicabile în țara terță și pe baza 
cărora Comisia a adoptat decizia în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1).

(b) AEVMP are motive întemeiate, bazate 
pe dovezi documentate, să considere că 
prin furnizarea de servicii și activități de 
investiții în Uniune societatea din afara UE 
a încălcat dispozițiile care îi sunt aplicabile 
în țara terță și pe baza cărora Comisia a 
adoptat decizia în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1).

Această retragere poate fi cerută din 
partea AEVMP de către autoritatea 
competentă a oricărui stat membru în 
care o societate dintr-o țară terță 
prestează un serviciu.

Or. en

Amendamentul 805
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AEVMP a sesizat autoritatea 
competentă din țara terță, iar respectiva 
autoritate competentă nu a luat măsurile 
adecvate necesare pentru a proteja 
investitorii și buna funcționare a piețelor 
din Uniune sau nu a reușit să demonstreze 

(a) AEVMP a sesizat autoritatea 
competentă din țara terță, iar respectiva 
autoritate competentă din țara terță nu a 
luat măsurile adecvate necesare pentru a 
proteja investitorii și buna funcționare a 
piețelor din Uniune sau nu a reușit să 
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că societatea din țara terță în cauză
îndeplinește cerințele care i se aplică în țara 
terță; și

demonstreze că societatea din țara terță 
îndeplinește cerințele care i se aplică în țara 
terță; și

Or. en

Amendamentul 806
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEVMP informează fără întârziere 
Comisia cu privire la orice măsură adoptată 
în conformitate cu alineatul (1) și publică 
decizia sa pe propriul website.

(3) AEVMP informează fără întârziere 
Comisia cu privire la orice măsură adoptată 
în conformitate cu alineatul (1) și publică 
decizia sa cu privire la societatea din țara 
terță pe propriul website. Decizia se 
publică timp de 5 ani.

Or. en

Amendamentul 807
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia evaluează în ce măsură 
condițiile în care a fost adoptată o decizie 
în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) 
persistă în ceea ce privește țara terță în 
cauză.

(4) Comisia evaluează din nou în ce 
măsură condițiile în care a fost adoptată o 
decizie de echivalență în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1) sunt în 
continuare îndeplinite în ceea ce privește 
țara terță în cauză.

Or. en

Amendamentul 808
Olle Schmidt
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în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Obligații suplimentare

În cazul în care societatea din țara terță 
furnizează sau execută serviciile sau 
activitățile reglementate de articolul 35a 
alineatul (1) sau de articolul 36 
alineatul (1) în beneficiul unei 
contrapartide eligibile sau al unui client 
profesionist dintr-un stat membru, statul 
membru respectiv nu impune cerințe 
suplimentare asupra societății din țara 
terță în ceea ce privește aspectele 
reglementate de Directiva [noua MiFID] 
sau de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Este important ca operatorii de piață en gros din UE, cum ar fi contrapartidele eligibile și 
investitorii profesionali, să poată accesa servicii oferite în țări terțe în condițiile menționate 
la articolul 35a și articolul 36. Se asigură astfel un regim al UE armonizat pentru furnizarea 
de servicii transfrontaliere. A se compara articolul 36 alineatul(1) al doilea paragraf din 
MiFID2.

Amendamentul 809
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Titlul 8 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1a
Prestarea de servicii prin înființarea unei 

sucursale
Articolul 39a
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Înființarea unei sucursale
1. Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
presteze pe teritoriul lor servicii sau să 
exercite activități de investiții, împreună 
cu orice fel de servicii auxiliare, prin 
înființarea unei sucursale, să obțină în 
prealabil o autorizație din partea 
autorităților competente ale statelor 
membre respective, în conformitate cu 
următoarele dispoziții:
(a) Comisia a adoptat o decizie în 
conformitate cu alineatul (3);
(b) prestarea de servicii pentru care 
societatea dintr-o țară terță solicită 
autorizația este supusă autorizării și 
supravegherii în țara terță în care este 
stabilită societatea, iar societatea care 
depune cererea este autorizată în mod 
corespunzător. Țara terță în care este 
stabilită societatea dintr-o țară terță nu 
este inclusă în categoria de țări și teritorii 
necooperante de către Grupul de acțiune 
financiară internațională de luptă 
împotriva spălării banilor și a finanțării 
terorismului;
(c) între autoritățile competente din statul 
membru în cauză și autoritățile de 
supraveghere competente din țara terță în 
care este stabilită societatea există 
acorduri de cooperare care includ 
dispoziții ce reglementează schimbul de 
informații în scopul menținerii integrității 
pieței și protejării investitorilor;
(d) sucursala dispune în mod liber de 
capital inițial suficient;
(e) sunt numite una sau mai multe 
persoane responsabile cu administrarea 
sucursalei, care respectă cerințele stabilite 
la articolul 9 alineatul (1);
(f) țara terță în care este stabilită 
societatea dintr-o țară terță a semnat un 
acord cu statul membru în care ar urma 
să fie înființată sucursala, care respectă 
pe deplin standardele stabilite la 
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articolul 26 din Convenția-model a OCDE 
pentru evitarea dublei impuneri cu privire 
la impozitele pe venit și pe capital și 
asigură un schimb de informații eficace 
în domeniul fiscal, inclusiv, dacă există, 
acorduri fiscale multilaterale;
(g) societatea aparține, la momentul 
autorizării, unui sistem de compensare a 
investitorilor autorizat sau recunoscut în 
conformitate cu Directiva 97/9/CE a 
Parlamentului și a Consiliului din 
3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori.
2. Statele membre impun ca o societate 
dintr-o țară terță care intenționează să 
presteze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de 
detaliu de pe teritoriul statelor membre 
respective să înființeze o sucursală în 
Uniune.
3. Comisia poate adopta, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 95, o 
decizie referitoare la o țară terță în cazul 
în care regimul juridic și de supraveghere 
al respectivei țări terțe asigură respectarea 
de către societățile autorizate din acea 
țară terță a cerințelor obligatorii din 
punct de vedere juridic, care produc efecte 
echivalente cu cele ale cerințelor stabilite 
prin prezentul regulament, prin 
Directiva (UE) nr. .../... [noua MiFID], 
precum și prin Directiva 2006/49/CE 
[Directiva privind rata de adecvare a 
capitalului propriu] și prin măsurile de 
punere în aplicare ale acestora, și în cazul 
în care țara terță respectivă prevede o 
procedură de recunoaștere reciprocă 
echivalentă a cadrului prudențial 
aplicabil societăților de investiții 
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă.
Cadrul prudențial al unei țări terțe poate 
fi considerat echivalent dacă îndeplinește 
în totalitate următoarele condiții:
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(a) societățile furnizoare de servicii și 
activități de investiții din țara terță 
respectivă fac în permanență obiectul 
autorizării, supravegherii și al unor 
controale eficace;
(b) societățile furnizoare de servicii și 
activități de investiții din țara terță 
respectivă fac obiectul unor cerințe de 
capital și al unor cerințe corespunzătoare 
aplicabile acționarilor și membrilor 
organismelor de conducere ale acestora;
(c) societățile furnizoare de servicii și 
activități de investiții fac obiectul unor 
cerințe adecvate în materie de organizare 
în domeniul funcțiilor de control intern;
(d) asigură transparența și integritatea 
pieței, prevenind abuzuri de piață de tipul 
utilizării abuzive a informațiilor 
privilegiate și al manipulării pieței.
4. Societatea dintr-o țară terță menționată 
la alineatul (1) depune cererea la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care intenționează să înființeze o 
sucursală după adoptarea de către 
Comisie a deciziei prin care se stabilește 
echivalența cu cerințele descrise la 
alineatul (3) a cadrului legal și de 
supraveghere din țara terță în care 
societatea dintr-o țară terță este 
autorizată.

Articolul 39b
Obligația de a furniza informații
O societate dintr-o țară terță care 
intenționează să obțină autorizația pentru 
prestarea sau exercitarea oricăror servicii 
sau activități de investiții împreună cu 
orice servicii auxiliare pe teritoriul unui 
stat membru pune la dispoziția autorității 
competente a statului membru respectiv 
următoarele:
(a) numele autorității responsabile cu 
supravegherea sa în țara terță în cauză. 
Atunci când pentru supraveghere sunt 
responsabile mai multe autorități, se 
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furnizează detalii privind domeniile 
respective de competență;
(b) toate detaliile pertinente privind 
societatea (denumire, formă juridică, 
sediu social și adresă, membrii organului 
de conducere, acționari importanți) și un 
program de activitate care stabilește 
serviciile și/sau activitățile de investiții, 
precum și serviciile auxiliare care 
urmează să fie prestate sau exercitate și 
structura organizatorică a sucursalei, 
inclusiv descrierea tuturor 
externalizărilor către terți a unor funcții 
operaționale esențiale;
(c) numele persoanelor responsabile cu 
administrarea sucursalei și documentele 
relevante care atestă respectarea 
cerințelor stabilite la articolul 9 
alineatul (1) din 
Directiva (UE) nr. .../... [noua MiFID];
(d) informații privind capitalul inițial de 
care dispune în mod liber sucursala.

Articolul 39c
Acordarea autorizației
1. Autoritatea competentă a statului 
membru în care societatea dintr-o țară 
terță intenționează să își înființeze 
sucursala acordă autorizația numai 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) autoritatea competentă se asigură că 
sunt îndeplinite condițiile de la 
articolul 41 din Directiva (UE) nr. .../... 
[noua MiFID];
(b) autoritatea competentă se asigură că 
sucursala societății dintr-o țară terță va 
putea să respecte dispozițiile de la 
alineatul (3).
Societatea dintr-o țară terță este 
informată în termen de șase luni de la 
depunerea unei cereri complete dacă 
autorizația îi este acordată sau nu.
2. Sucursala societății dintr-o țară terță 
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autorizate în conformitate cu alineatul (1) 
respectă obligațiile stabilite la articolele 
16, 17, 23, 24, 25, 27, 28 alineatul (1) și 
30 din prezentul regulament și la 
articolele 13-23 din Directiva (UE) 
nr. .../... [noua MiFID], precum și 
măsurile adoptate în conformitate cu 
aceste dispoziții și face obiectul 
supravegherii de către autoritatea 
competentă din statul membru unde a fost 
acordată autorizația.
Statele membre nu impun obligații 
suplimentare în ceea ce privește 
organizarea și funcționarea sucursalei 
pentru aspectele reglementate de prezenta 
directivă.

Articolul 39d
Prestarea de servicii în alte state membre
1. O societate dintr-o țară terță autorizată 
în conformitate cu articolul 43 din 
Directiva (UE) nr. .../... [noua MiFID] 
poate presta serviciile și activitățile care 
fac obiectul autorizației în alte state 
membre ale Uniunii fără a fi necesară 
înființarea de noi sucursale. În acest scop, 
ea comunică următoarele informații 
autorității competente a statului membru 
în care este înființată sucursala:
(a) statul membru în care intenționează să 
funcționeze;
(b) un program de activitate care 
menționează, în special, serviciile sau 
activitățile de investiții, precum și 
serviciile auxiliare pe care intenționează 
să le exercite în statul membru respectiv.
În termen de o lună de la primirea acestor 
informații, autoritatea competentă a 
statului membru în care este înființată 
sucursala le transmite autorității 
competente a statului membru gazdă 
desemnate ca punct de contact în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 
din Directiva (UE) nr. .../... [noua 
MiFID]. Societatea dintr-o țară terță 
poate începe apoi să furnizeze serviciul 
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sau serviciile respective în statele membre 
gazdă.
În caz de modificare a uneia dintre 
informațiile comunicate în conformitate 
cu primul paragraf, societatea dintr-o țară 
terță notifică în scris autoritatea 
competentă a statului membru în care este 
înființată sucursala, cu cel puțin o lună 
înainte de punerea în aplicare a 
modificării respective. Autoritatea 
competentă a statului membru în care este 
înființată sucursala informează 
autoritatea competentă a statului membru 
gazdă în legătură cu aceste modificări.
Societatea rămâne sub supravegherea 
statului membru în care este înființată 
sucursala în conformitate cu articolul 43 
din Directiva (UE) nr. .../... [noua 
MiFID].
2. AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili:
(a) conținutul minim al acordurilor de 
cooperare menționate la articolul 41 
alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 
nr. .../... [noua MiFID], pentru a se 
asigura că autoritățile competente ale 
statului membru care acordă o autorizație 
unei societăți dintr-o țară terță își pot 
exercita toate competențele de 
supraveghere care le revin în temeiul 
prezentei directive;
(b) conținutul detaliat al programului de 
activitate care trebuie prezentat conform 
articolului 42 litera (b) din Directiva (UE) 
nr. .../... [noua MiFID];
(c) conținutul detaliat al documentelor 
referitoare la conducerea sucursalei, care 
trebuie prezentate conform articolului 42 
litera (b) din Directiva (UE) nr. .../... 
[noua MiFID];
(d) conținutul detaliat al informațiilor 
privind capitalul inițial de care dispune în 
mod liber sucursala, care trebuie 
prezentate conform articolului 42 litera 
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(d) din Directiva (UE) nr. .../... [noua 
MiFID].
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [XXX].
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
3. AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili formulare standard, 
modele și proceduri pentru furnizarea de 
informații și pentru notificarea prevăzute 
la alineatele de mai sus.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
4. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
40, privind măsuri de definire a 
condițiilor pentru evaluarea suficienței 
capitalului inițial de care dispune în mod 
liber sucursala, ținând seama de serviciile 
sau activitățile de investiții furnizate sau 
exercitate de sucursală și de tipul de 
clienți vizați.

Secțiunea 1b
Înregistrarea și retragerea autorizațiilor

Articolul 39e
Înregistrarea
Statele membre înregistrează societățile 
autorizate în conformitate cu articolul 41.
Registrul este accesibil publicului și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pe care societatea de investiții 
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din țara terță este autorizată să le 
furnizeze. Acest registru se actualizează în 
mod regulat. Fiecare autorizație se 
notifică AEVMP.
AEVMP întocmește o listă a tuturor 
societăților din țări terțe autorizate să 
presteze servicii și activități în Uniune. 
Lista conține informații privind serviciile 
sau activitățile pentru care este autorizată 
societatea dintr-o țară din afara UE și se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și o actualizează.

Articolul 39f
Retragerea autorizațiilor
Autoritatea competentă care a acordat o 
autorizație în temeiul articolului 43 poate 
retrage autorizația eliberată unei societăți 
dintr-o țară terță în cazul în care această 
societate:
(a) nu utilizează autorizația în termen de 
12 luni, renunță în mod expres la 
autorizație, nu a furnizat niciun serviciu 
de investiții sau nu a exercitat nicio 
activitate de investiții în ultimele șase luni, 
cu excepția cazului în care statul membru 
respectiv a prevăzut caducitatea 
autorizației în asemenea situații;
(b) a obținut autorizația prin declarații 
false sau prin orice altă modalitate 
incorectă;
(c) nu mai îndeplinește condițiile în 
temeiul cărora a fost acordată autorizația;
(d) a încălcat în mod grav și sistematic 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive care reglementează condițiile de 
funcționare pentru societățile de investiții 
aplicabile societăților dintr-o țară terță;
(e) se încadrează în oricare dintre cazurile 
în care dreptul național prevede 
retragerea autorizației pentru aspecte care 
nu intră în sfera de aplicare a prezentei 
directive.
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Orice retragere a unei autorizații se 
notifică AEVMP.
Retragerea se publică în lista menționată 
la articolul 45 timp de cinci ani.

Or. en

Justificare

Acest capitol ar trebui să figureze în regulament, nu în directivă.

Amendamentul 810
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 41 
referitoare la articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatul (3), articolul 6 
alineatul (2), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (6), 
articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatul (2), articolul 18 alineatul (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 28 alineatul (6), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
alineatul (3), articolul 31 alineatul (8), 
articolul 32 alineatul (6), articolul 35 
alineatul (10) și articolul 45 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 41 
referitoare la articolul 12 alineatul (2), 
articolul 14 alineatul (6), articolul 18 
alineatul (3), articolul 28 alineatul (6), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
alineatul (3), articolul 31 alineatul (8), 
articolul 35 alineatul (10) și articolul 45 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aliniere cu modificările precedente.
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Amendamentul 811
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de [2 ani de la aplicarea MiFIR 
conform articolului 41 alineatul (2)] și în 
urma consultării AEVMP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la impactul în 
practică al obligațiilor de transparență 
stabilite în conformitate cu articolele 3-6 și 
9-12, în special referitor la aplicarea și 
menținerea caracterului adecvat al 
derogărilor de la obligațiile privind 
transparența pre-tranzacționare stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și 
cu articolul 4 alineatele (2) și (3).

(1) Înainte de [2 ani de la aplicarea MiFIR 
conform articolului 41 alineatul (2)] și în 
urma consultării AEVMP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la impactul în 
practică al obligațiilor de transparență 
stabilite în conformitate cu articolele 3-12, 
în special referitor la aplicarea și 
menținerea caracterului adecvat al 
derogărilor de la obligațiile privind 
transparența pre-tranzacționare stabilite în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2), 
precum și cu articolul 8.

Or. en

Justificare

Efectul pe care îl au obligațiile de transparență asupra piețelor instrumentelor care nu sunt 
de capitaluri proprii trebuie studiat îndeaproape întrucât acest concept este cu totul nou.

Amendamentul 812
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de [2 ani de la aplicarea MiFIR 
conform articolului 41 alineatul (2)] și în 
urma consultării AEVMP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la funcționarea 
articolul 13, inclusiv cu privire la măsura 
în care conținutul și formatul rapoartelor de 
tranzacție primite și schimbate între 
autoritățile competente permit 

(2) Înainte de [2 ani de la aplicarea MiFIR 
conform articolului 41 alineatul (2)] și în 
urma consultării AEVMP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la funcționarea 
articolul 13, inclusiv cu privire la măsura 
în care conținutul și formatul rapoartelor de 
tranzacție primite și schimbate între 
autoritățile competente permit 
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monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1). 
Comisia poate propune orice fel de măsuri 
corespunzătoare, 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.

monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1). 
Comisia poate propune orice fel de măsuri 
corespunzătoare, inclusiv aceea ca 
tranzacțiile să fie raportate unui sistem 
desemnat de AEVMP și nu autorităților 
competente, fapt ce permite autorităților 
competente relevante să acceseze în timp 
real toate informațiile raportate în temeiul 
prezentului articol și care poate acționa ca 
unitate de sisteme centralizate de 
raportare, astfel cum sunt definite acestea 
în Directiva privind piețele instrumentelor 
financiare și de abrogare a 
Directivei 2004/39/CE (2011/0298(COD)), 
sau ca sistem de cooperare centralizat, în 
conformitate cu obiectivele 
Regulamentului privind utilizările abuzive 
ale informațiilor privilegiate și 
manipulările pieței (C7-0360/11), prin 
intermediul căruia pot fi observate 
abuzurile întâlnite pe diferite piețe și în 
diverse țări.

Or. fi

Amendamentul 813
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înainte de [2 ani de la aplicarea 
MiFIR conform articolului 41 
alineatul (2)1], Comisia, după consultarea 
AEVMP, prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la fezabilitatea dezvoltării unui 
Sistem european al celei mai bune cereri 
și oferte (European Best Bid and Offer 
System - EBBO) pentru cotații 
consolidate, care va răspunde la 
întrebarea dacă acest sistem ar putea fi o 
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soluție comercială adecvată pentru 
reducerea asimetriilor în materie de 
informații la nivelul participanților de pe 
piață, precum și un instrument cu 
ajutorul căruia autoritățile de 
reglementare să poată monitoriza mai 
eficient activitățile de cotație exercitate în 
locurile de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Chiar dacă introducerea EBBO în actualul peisaj european al activităților de tranzacționare 
ar presupune costuri ridicate, AEVMP ar trebui să analizeze dacă aceasta este un proiect în 
direcția căruia ar trebui să se depună eforturi, în condițiile în care piețele financiare ale UE 
devin din ce în ce mai integrate și mai avansate.

Amendamentul 814
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 67 alineatul (2) din 
Regulamentul [EMIR] se adaugă următorul 
paragraf: „Registrele centrale de tranzacții 
transmit date către autoritățile competente 
în conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 23 din Regulamentul [MiFIR]”.

La articolul 81 alineatul (3) din 
Regulamentul [EMIR] se adaugă următorul 
paragraf: „Registrele centrale de tranzacții 
transmit date către autoritățile competente 
în conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 23 din Regulamentul [MiFIR]”.

Or. en

Amendamentul 815
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 1 din Regulamentul [EMIR] 
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se adaugă următorul paragraf:
„5a. Obligația de compensare prevăzută 
la articolul 4 și obligația de raportare 
menționată la articolul 9 nu se aplică în 
cazul contractelor cu instrumente derivate 
la care un membru al Sistemului 
european al Băncilor Centrale (SEBC) 
este contrapartidă.”
[Din motive de claritate, amendamentul 
propus la articolul 1 din 
Regulamentul [EMIR] se bazează pe 
compromisul convenit în ședința plenară a 
Parlamentului European la 
29 martie 2012, în primă lectură 
(„compromisul”), și nu pe propunerea 
Comisiei din 15.9.2010, COM(2010)484 
final („propunerea Comisiei”).]

Or. en

Justificare

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Amendamentul 816
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 71 alineatul (3) din 
Regulamentul [...] (EMIR) se adaugă 
următorul paragraf: „Articolele [3] și [8] 
nu se aplică în cazul tranzacțiilor 
intragrup decât după 5 ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. În 
acest scop, condițiile de la articolul 2 
litera (a) punctul (i) și articolul 2 litera (a) 
punctul (iv) se elimină din definiția 
tranzacțiilor intragrup menționate la 
articolul [2a] din prezentul regulament pe 
durata acestei perioade de 5 ani.”

Or. en

Amendamentul 817
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 236/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind vânzarea în lipsă 

și anumite aspecte ale swapurilor pe 
riscul de credit

Articolul 10 din Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind vânzarea în lipsă și anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 
se modifică după cum urmează: 
„Articolele 5, 6, 7, 8, 12 și 13, precum și 
articolele 18-29 se aplică tuturor 
persoanelor fizice și juridice domiciliate 
sau stabilite în Uniune sau într-o țară 
terță.”
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Or. fr

Justificare

Pentru a evita orice risc de eludare a normei europene și din dorința de a eficientiza 
aplicarea acestei norme, ar fi de dorit ca MiFIR să fie utilizat ca instrument de modificare a 
articolului 10, astfel încât regula localizării („locate rule”) și măsurile de urgență să se 
aplice persoanelor fizice și juridice domiciliate sau stabilite în Uniune sau într-o țară terță.

Amendamentul 818
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile existente din țări terțe 
trebuie să poată continua furnizarea de 
servicii și activități în statele membre, în 
conformitate cu regimurile naționale până 
la [4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament].

(1) Societățile existente din țări terțe 
trebuie să poată continua furnizarea de 
servicii și activități clienților de detaliu în 
statele membre, în conformitate cu 
regimurile naționale până la 
31 decembrie 2016.

Or. en

Amendamentul 819
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Titlul V din prezentul regulament nu 
se aplică în cazul tranzacțiilor intragrup 
decât după 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. În acest scop, 
condițiile de la articolul 2 litera (a) 
punctul (i) și articolul 2 litera (a) 
punctul (iv) se elimină din definiția 
tranzacțiilor intragrup menționate la 
articolul [2a] din Regulamentul [ ] (EMIR)
pe durata acestei perioade de 5 ani.
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Amendamentul 820
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Titlul V din prezentul regulament nu 
se aplică în cazul tranzacțiilor intragrup 
decât după 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. În acest scop, 
condițiile de la articolul 2 litera (a) 
punctul (i) și articolul 2 litera (a) 
punctul (iv) se elimină din definiția 
tranzacțiilor intragrup menționate la 
articolul [2a] din Regulamentul (EMIR) pe 
durata acestei perioade de 5 ani.

Or. en

Justificare

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Amendamentul 821
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolul 41, 
măsuri specificând prelungirea perioadei 
de aplicare a dispozițiilor de la alineatul 
(2), ținând seama de deciziile de 
echivalență adoptate deja de Comisie în 
conformitate cu articolul 37 și de 
evoluțiile anticipate ale cadrului de 
reglementare și de supraveghere din țările 
terțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 822
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică începând de 
la [24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], cu excepția 
următoarelor articole: articolul 2 
alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(4), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (6), 
articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatul (2), articolul 18 alineatul (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (8), 
articolul 24 alineatul (5), articolul 26, 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 
alineatul (6), articolul 30 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 32, articolul 33, 
articolul 34 și articolul 35, care se aplică 
imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplică începând de 
la [24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], cu excepția 
următoarelor articole: articolul 2 
alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(4), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (6), 
articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatul (2), articolul 18 alineatul (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (8), 
articolul 24 alineatul (5), articolul 25,
articolul 26, articolul 28 alineatul (6), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
alineatul (3), articolul 31, articolul 32, 
articolul 33, articolul 34 și articolul 35, 
care se aplică imediat după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.



PE489.478v01-00 126/127 AM\901887RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 823
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică începând de 
la [24 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], cu excepția 
următoarelor articole: articolul 2 
alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(4), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (6), 
articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatul (2), articolul 18 alineatul (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (8), 
articolul 24 alineatul (5), articolul 26, 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 
alineatul (6), articolul 30 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 32, articolul 33, 
articolul 34 și articolul 35, care se aplică 
imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplică începând de 
la [12 luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], cu excepția 
următoarelor articole: articolul 2 
alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(4), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (6), 
articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatul (2), articolul 18 alineatul (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (8), 
articolul 24 alineatul (5), articolul 26, 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 
alineatul (6), articolul 30 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 32, articolul 33, 
articolul 34 și articolul 35, care se aplică 
imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 824
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce privește persoanele care 
au fost excluse anterior conform 
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articolului 2 alineatul (1) litera (k) din 
Directiva 2004/39/CE, prezentul 
regulament intră în vigoare la [doi ani de 
la intrarea în vigoare a regulamentului].

Or. de

Justificare

În viitor, MiFIR se va aplica noilor participanți care până atunci erau excluși din domeniul 
său de aplicare. Aceștia vor trebui, pentru prima dată, să se supună cerințelor complexe și, în 
plus, să opereze restructurări. Nu este și cazul întreprinderilor financiare care nu trebuie 
decât să se conformeze unor cerințe suplimentare. Prin urmare, pentru aceste întreprinderi 
este necesară o perioadă mai îndelungată de punere în aplicare.


