
PA\893993RO.doc PE483.735v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2011/0307(COD)

29.2.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a 
Directivei 2007/14/CE a Comisiei
(COM(2011)0683– C7- 0380/2011 – 2011/0307(COD))

Raportoare pentru aviz: Sirpa Pietikäinen



PE483.735v01-00 2/9 PA\893993RO.doc

RO

PA_Legam



PA\893993RO.doc 3/9 PE483.735v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Creșterea armonizării și reducerea sarcinilor administrative pentru funcționarea mai bună a 
zonei pieței unice.

Raportoarea consideră că revizuirea Directivei privind transparența este un pas necesar în 
asigurarea funcționării zonei pieței unice. Creșterea armonizării și reducerea sarcinilor 
administrative disproporționate sunt astfel propuneri binevenite. Raportoarea salută 
competențele sporite ale Comisiei în privința facilitării accesului investitorilor la informații 
reglementate prin fixarea unor standarde pentru un mecanism central de depozitare, precum și 
prin dezvoltarea unor criterii tehnice de acces la informații reglementate și în special, fixarea 
unui punct de acces central pentru căutarea de informații. 

Raportoarea consideră că cerințele de raportare sunt esențiale pentru mai multă transparență. 
Această transparență este atât în beneficiul investitorilor, cât și al întreprinderilor. 

Cu toate acestea, cerințele de raportare nu ar trebui să impună sarcini disproporționate asupra 
întreprinderilor, în special pentru întreprinderile mici și medii (IMM-uri). Astfel, raportoarea 
salută propunerea Comisiei de a înlătura cerința de raportare trimestrială. În evaluarea 
impactului său, Comisia a estimat că prin înlăturarea cerințelor de raportare, s-ar ajunge la 
economii de până la 60 000 EUR pentru fiecare IMM.

Renunțarea la cerința de raportare trimestrială, precum și accesul sporit la informații sunt 
cerințele prealabile pentru un mediu propice IMM-urilor și pentru încurajarea investițiilor pe 
termen lung în economia reală. Acestea încurajează, de asemenea, întreprinderile să renunțe la 
viziunile exclusiv pe termen scurt și să planifice activitățile într-un mod mai sustenabil pe 
termen lung, ceea ce are un efect stabilizator asupra economiei. 

Notificarea participațiilor importante și agregarea instrumentelor financiare

La stabilirea tipurilor de participații care trebuie notificate, prezenta directivă omite unele 
instrumente financiare care pot fi utilizate pentru a dobândi interese economice în companiile 
listate fără a dobândi acțiuni. Un exemplu sunt derivativele decontate prin numerar. Pentru a 
remedia această omisiune din notificarea participațiilor, Comisia propune să lărgească 
domeniul și să ceară dezvăluirea participațiilor majore de instrumente financiare cu efect 
economic similar cu deținerea de acțiuni. Raportoarea susține această propunere deoarece este 
vital ca acțiunile și participațiile care au efecte similare să fie tratate în mod egal.

Ca o adăugare la textul propus, raportoarea sugerează introducerea unei definiții a 
instrumentelor financiare care este mai bine armonizată cu definițiile din regulamentul propus 
privind piețele din instrumentele financiare.

Raportoarea salută armonizarea pragurilor de notificare. Cu privire la termenele de notificare, 
raportoarea recunoaște necesitatea continuării armonizării legislației statelor membre. Cu 
toate acestea, raportoarea propune un termen de notificare mai scurt, care să înlocuiască 
termenul stabilit de prezenta directivă. 
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Raportarea plăților efectuate către guverne

Întreprinderile nu sunt nevoie în prezent să-și dezvăluie performanțele financiare defalcate pe 
țară.  Practicile corupte, activitățile de stabilire incorectă a prețurilor transferurilor și 
fluxurilor financiare ilicite sunt dificil de descoperit și de supravegheat. Această 
netransparență deformează piețele, permite evaziunea fiscală și lipsește investitorii de 
informațiile privind durabilitatea pe termen lung a întreprinderilor. Raportorul salută 
propunerea Comisiei privind cerințele de raportare defalcate pe țară pentru întreprinderile 
mari cotate și necotate care funcționează în industriile extractive și în sectorul forestier. 
Această propunere îmbunătățește transparența și stabilește condiții mai echitabile între 
întreprinderile care funcționează exclusiv pe piețele UE și cele care au activități în țările terțe. 
Propunerea este compatibilă cu inițiativele adoptate în prezent în alte mari zone economice, 
precum Statele Unite și Hong Kong. Cerința privind raportarea defalcată pe țară este, de 
asemenea, în armonie cu recomandările EITI (Inițiativa pentru transparență în industriile 
extractive). Problemele cele mai vizibile legate de transparență se regăsesc în prezent în 
aceste sectoare, dar se întâlnesc, de asemenea, și în alte sectoare. În consecință, pentru a evita 
arbitrajul reglementar și evitarea reglementărilor, nu ar trebui să existe o distincție între 
industriile extractive și neextractive în această privință. Se propune ca cerințele de raportare 
să fie mai clare și aplicabile în mod general și să includă totuși conținutul propunerii originale 
a Comisiei fără referințe la diverse coduri de conduită.

Sancțiuni

Propunerea Comisiei urmărește să armonizeze mecanismele actuale de sancțiune prin sporirea 
competențelor de sancționare a autorităților competente. De asemenea, publicarea sancțiunilor 
este unul dintre elementele-cheie a acestei părți a propunerii. Revizuirea legislației cu privire 
la sancțiunile din Directiva transparenței ia în considerare evoluțiile altor instrumente 
legislative financiare supuse examinării, precum Directiva privind abuzul de piață și DCC4. 
Raportoarea consideră că este important să se utilizeze criterii comune privind sancțiunile în 
domeniul reglementării pieței financiare.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și care desfășoară activități 
în cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor primare trebuie să 
publice, într-un raport anual separat, 
plățile efectuate către guvernele țărilor în 
care operează. Acest raport trebuie să 
includă tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
și să pună la dispoziția societății civile 
informații care să determine guvernele 
din țările bogate în resurse să răspundă 
pentru veniturile obținute în urma 
exploatării resurselor naturale. Inițiativa 
vine în completarea Planului de acțiune 
al UE referitor la aplicarea legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) și a 
regulamentului privind exploatarea 
lemnului care prevăd obligația 
comercianților de produse din lemn de a 
acționa cu precauție pentru a împiedica 
intrarea pe piața UE a lemnului ilegal.
Obligațiile detaliate sunt definite în 
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(7) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a plăților către guverne, 
emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată ar trebui să publice, ca parte 
a declarațiilor lor financiare anuale, 
plățile efectuate către guvernele țărilor în 
care operează. Publicarea trebuie să se 
facă defalcat pe țară. În cazul emitenților
care desfășoară activități în cadrul 
industriilor extractive sau de exploatare a 
pădurilor primare, publicațiile ar trebui să 
includă tipuri de plăți comparabile cu cele 
raportate în temeiul Inițiativei privind 
transparența în industriile extractive (EITI) 
și ar trebui să fie defalcate în funcție de 
țară și proiect, proiect însemnând un 
contract, licență, închiriere sau alt acord 
legal pe care îl încheie un emitent și care 
dă naștere unor responsabilități specifice 
de venit. Pentru toți emitenții, publicațiile 
ar trebui să includă cifra de afaceri 
(inclusiv cifra de afaceri a părților terțe și 
intragrupului) ale entităților constitutive 
ale întreprinderii care ar putea da naștere 
unor plăți și, defalcat pe țară, cantitățile 
produse, profitul înainte de taxe, ratele 
efective de impozitare, numărul total de 
persoane angajate și remunerația lor 
agregată și cheltuielile pe investițiile în 
active fixe în cursul perioadei de 
raportare. Obligațiile detaliate sunt 
definite în capitolul 9 din Directiva 
2011/../UE a Parlamentului European și a 
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Consiliului.

Or. en

Justificare

Normele echivalente pentru toate întreprinderile creează condiții echitabile pentru investitori 
și întreprinderi care au norme clare, generale și, astfel, mai multă siguranță. Cerințele 
sporite de raportare sunt, de asemenea, o cerință prealabilă pentru combaterea evaziunii 
fiscale care predomină în toate sectoarele.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2004/109/CE
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită emitenților activi 
în industria extractivă sau de exploatare a 
pădurilor primare, așa cum sunt definite 
în [...], să întocmească, în conformitate cu
capitolul 9 din Directiva 2011/../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*), un raport anual privind plățile 
efectuate către guverne. Raportul se face 
public cel târziu la șase luni după sfârșitul 
fiecărui exercițiu financiar și rămâne la 
dispoziția publicului pentru cel puțin cinci 
ani. Plățile efectuate către guverne se 
raportează la nivel consolidat.

Statele membre solicită tuturor emitenților 
să întocmească, ca parte a declarațiilor lor 
financiare, un raport privind plățile 
efectuate către guverne în țările în care 
funcționează, ca și cum s-ar aplica 
capitolul 9 din Directiva 2011/.../UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*). Raportul se face public cel târziu la 
șase luni după sfârșitul fiecărui exercițiu 
financiar și rămâne la dispoziția publicului 
pentru cel puțin cinci ani. Plățile efectuate 
către guverne se raportează la nivel 
consolidat. Raportul ar trebui să includă 
publicații defalcate pe țară. În cazul 
emitenților care desfășoară activități în 
cadrul industriilor extractive sau de 
exploatare a pădurilor, publicațiile ar 
trebui să includă tipurile de plăți 
comparabile cu cele raportate în temeiul 
Inițiativei privind transparența în 
industriile extractive (EITI) și ar trebui să 
fie defalcate în funcție de țară și proiect, 
proiect însemnând un contract, licență, 
închiriere sau alt acord legal pe care îl 
încheie un emitent și care dă naștere unor 
responsabilități specifice de venit. Pentru 
toți emitenții, publicațiile ar trebui să 
includă cifra de afaceri (inclusiv cifra de 
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afaceri a părților terțe și intragrupului) 
ale entităților constitutive ale 
întreprinderii care ar putea da naștere 
unor plăți și, defalcat pe țară, cantitățile 
produse, profitul înainte de taxe, ratele 
efective de impozitare, numărul total de 
persoane angajate și remunerația lor 
agregată și cheltuielile pe investițiile în 
active fixe în cursul perioadei de 
raportare.

Or. en

Justificare

Normele echivalente pentru toate întreprinderile creează condiții echitabile pentru investitori 
și întreprinderi care au norme clare, generale și, astfel, mai multă siguranță. Cerințele 
sporite de raportare sunt, de asemenea, o cerință prealabilă pentru combaterea evaziunii 
fiscale care predomină în toate sectoarele.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)
Directiva 2004/109/CE 
Articolul 12 – alineatele 2 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Articolul 12 se modifică după cum 
urmează:
(a) La alineatul (2), teza introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„Notificarea la adresa emitentului se 
efectuează cât mai repede și într-un 
interval de o zi de cotație, începând cu 
[...] data la care deținătorul de acțiuni 
sau persoana fizică sau juridică 
menționată la articolul 10”;
(b) Alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:
'6. De la primirea notificării efectuate în 
conformitate cu alineatul (1) și în termen 
de o zi de cotație după aceasta, emitentul 
publică în totalitate informația conținută 
în notificare.
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Or. en

Justificare

Numeroase state membre au în prezent criterii mai stricte privind termenele de notificare. 
Termenele din prezenta directivă au fost stabilite acum zece ani și trebuie, în consecință, 
scurtate, deoarece cerințele piețelor și tehnologiile utilizate au evoluat.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2004/109/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instrumente financiare care, la 
scadență, conferă titularului, în temeiul 
unui acord formal, fie dreptul 
necondiționat de a dobândi, fie facultatea 
de a dobândi acțiuni având încorporate 
drepturi de vot și deja emise ale unui 
emitent ale cărui acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată;

(a) instrumente financiare care conferă 
titularului, în temeiul unui acord formal, fie 
dreptul necondiționat de a dobândi, fie 
facultatea de a dobândi acțiuni având 
încorporate drepturi de vot și deja emise 
ale unui emitent ale cărui acțiuni sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată;

Or. en

Justificare

Termenul „la scadență” din propunerea Comisiei omite unele tipuri de participații care pot fi 
exercitate în afara perioadei de scadență.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 8 – punctul 8 – litera b
Directiva 2004/109/CE
Articolul 13 – alineatul 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În aplicarea alineatului (1), valorile 
mobiliare și opțiunile, contractele futures, 
contractele swap, contractele forward pe 
rata dobânzii, contractele pe diferențe și 
orice alte contracte derivate care pot fi 
decontate fizic sau în numerar se consideră 
a fi instrumente financiare, dacă 

(1b) În aplicarea alineatului (1), termenul 
„instrumente financiare” include, fără a 
se limita la acestea, valorile mobiliare așa 
cum sunt definite la punctul 9 din 
articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr.../... al Parlamentului European 
și al Consiliului privind piețele din 
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îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) și (b).

instrumentele financiare și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr.../... privind 
instrumentele derivate extrabursiere, 
contrapartidele centrale și depozitele de 
date referitoare la tranzacții [MiFIR] și 
opțiunile, contractele futures, contractele 
swap, contractele forward pe rata dobânzii, 
contractele pe diferențe și orice alte 
contracte derivate care pot fi decontate 
fizic sau în numerar și care sunt
instrumente financiare, așa cum le 
definește punctul 8 din articolul 2 
alineatul (1) al Regulamentului (UE) 
nr..../.... [MiFIR].

Or. en

Justificare

Omiterea unei definiții ar putea conduce la arbitraj în reglementare și condiții inechitabile 
între diversele state membre.


