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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0482),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0264/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Cerințele care urmează a fi impuse ar 
trebui să ofere soluții pentru riscurile 
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suprima în mod nejustificat beneficiile 
vânzării în lipsă raportat la calitatea și 
eficiența piețelor.

identificate fără a avea efecte negative 
asupra funcționării piețelor financiare din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În plus față de reglementarea cu 
prioritate a părții de achiziții de pe piețele 
swapurilor pe riscul de credit, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului, până la 1 
ianuarie 2012, un raport privind 
activitățile operatorilor din partea de 
vânzare de pe piețele swapurilor pe riscul 
de credit, astfel încât să asigure 
solvabilitatea acestora în cazul unui 
eveniment de credit, și să prezinte 
propuneri adecvate, dacă este cazul. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Piețele de consum, în special piețele 
agricole, nu intră sub incidența 
prezentului regulament. Deoarece 
anumite riscuri identificate în prezentul 
regulament pot apărea și pe piețele 
respective, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 1 ianuarie 2012, un raport privind 
riscurile care apar pe piețele respective, 



PR\840448RO.doc 7/86 PE454.372v01-00

RO

ținând seama de caracteristicile lor 
specifice, și să prezinte propuneri 
adecvate, dacă este cazul. 

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a permite monitorizarea 
continuă a pozițiilor, obligațiile de 
transparență ar trebui să includă 
notificarea pozițiilor lungi cu levier.

Or. en

Justificare

Pozițiile lungi cu levier prezintă riscuri similare cu pozițiile scurte.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Notificarea acestor poziții referitoare la 
datoria suverană va oferi autorităților de 
reglementare informații importante care să 
le sprijine în demersul de a verifica dacă 
astfel de poziții produc riscuri sistemice 
sau sunt utilizate în scopuri abuzive. Prin 
urmare, trebuie prevăzută notificarea 
autorităților de reglementare cu privire la 
pozițiile scurte nete importante referitoare 
la datoria suverană din UE. O asemenea 
prevedere trebuie să conțină doar 
notificarea privată a informațiilor către 
autoritățile de reglementare, deoarece 
publicarea unor astfel de informații pe 

(7) Notificarea acestor poziții referitoare la 
datoria suverană și privată ar oferi
autorităților de reglementare informații 
importante care să le sprijine în demersul 
de a verifica dacă astfel de poziții produc 
riscuri sistemice sau sunt utilizate în 
scopuri abuzive. Prin urmare, ar trebui
prevăzută notificarea autorităților de 
reglementare cu privire la pozițiile scurte 
nete importante referitoare la datoria 
suverană și datoria privată din UE. O 
asemenea cerință ar trebui să includă doar 
notificarea privată a informațiilor către 
autoritățile de reglementare, deoarece 
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piață ar putea avea efecte nedorite asupra 
piețelor datoriei suverane, care se 
confruntă deja cu probleme de lichiditate. 
Prevederile trebuie să includă notificarea 
expunerilor importante la emitenți 
suverani, obținute prin utilizarea 
swapurilor pe riscul de credit.

publicarea unor astfel de informații pe 
piață ar putea avea efecte nedorite asupra 
piețelor datoriei suverane sau private, care 
se confruntă deja cu probleme de 
lichiditate. Orice cerință ar trebui să 
includă notificarea expunerilor importante 
la emitenți suverani sau privați obținute 
prin utilizarea swapurilor pe riscul de 
credit.

Or. en

Justificare

Datoriile private și swapurile pe riscul de credit conexe ar trebui să facă obiectul aceluiași 
regim de notificare ca datoriile suverane.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte obținute prin 
tranzacționarea acțiunilor sau a datoriei
suverane în locuri de tranzacționare, ci și 
pozițiile scurte create prin tranzacționarea 
în afara locurilor de tranzacționare și 
pozițiile scurte nete economice obținute 
prin utilizarea instrumentelor derivate.

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte și pozițiile lungi cu levier
obținute prin tranzacționarea de acțiuni 
sau datorii suverane sau private în locuri 
de tranzacționare, ci și pozițiile scurte și 
pozițiile lungi cu levier create prin 
tranzacționarea în afara locurilor de 
tranzacționare și pozițiile scurte nete 
economice și pozițiile lungi nete cu levier 
obținute prin utilizarea instrumentelor 
derivate.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe acțiuni, 
datorie suverană și swapuri pe riscul de 
credit a persoanei fizice sau juridice. 

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență ar trebui să furnizeze 
informații complete și exacte cu privire la 
pozițiile persoanei fizice sau juridice. Mai 
exact, informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței ar trebui să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă și la poziția 
lungă netă cu levier pe acțiuni, datorie 
suverană și swapuri pe riscul de credit a 
persoanei fizice sau juridice. 

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În calculul poziției scurte sau lungi 
trebuie să se includă și beneficiile 
economice pe care o persoană fizică sau 
juridică le obține în raport cu acțiunile 
emise ale unei societăți sau la datoria 
suverană emisă a statelor membre sau a 
Uniunii Europene. Mai precis, trebuie
incluse beneficiile de acest tip obținute 
direct sau indirect prin utilizarea 
instrumentelor derivate precum opțiunile, 
futures, contracte pentru diferență și spread 
bets pe acțiuni sau datorie suverană. În 
cazul pozițiilor pe datoria suverană, trebuie
să se țină seama și de swapurile pe riscul 
de credit al emitenților de datorie suverană. 

(11) În calculul poziției scurte sau lungi 
trebuie să se includă și beneficiile 
economice pe care o persoană fizică sau 
juridică le obține în raport cu acțiunile 
emise ale unei societăți sau la datoria 
suverană emisă a statelor membre sau a 
Uniunii Europene. Mai precis, ar trebui
incluse beneficiile de acest tip obținute 
direct sau indirect prin utilizarea 
instrumentelor derivate precum opțiunile, 
futures, contracte pentru diferență și spread 
bets pe acțiuni sau datorie suverană, 
precum și indici, coșuri și fonduri 
tranzacționate la bursă. În cazul pozițiilor 
pe datoria suverană sau privată, ar trebui
să se țină seama și de swapurile pe riscul 
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de credit al emitenților de datorie suverană. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor în 
lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația 
de a marca ordinele de vânzare executate
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre
ordinele de vânzare în lipsă trebuie
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente și 
participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni și a pozițiilor lungi nete pe acțiuni 
cu levier, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor în 
lipsă de acțiuni ar trebui introdusă 
obligația de a marca ordinele de vânzare 
executate drept ordine de vânzare în lipsă.
Informațiile despre vânzările în lipsă ar 
trebui compilate de locul de tranzacționare
sau de către întreprinderea de investiții 
atunci când ordinele nu sunt executate în 
locuri de tranzacționare și publicate în 
sinteză cel puțin o dată pe zi, pentru a 
permite autorităților competente și 
participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

Or. en

Justificare

Din motive obiective legate de asigurarea unor condiții de concurență echitabile în întreaga 
Uniune, marcarea ar trebui să se aplice tuturor ordinelor în lipsă, indiferent de locul în care 
pot fi executate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de (13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
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credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie suverană, 
poziție ce trebuie notificată autorităților 
competente.

credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană sau privată care stă la 
baza swapului este, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană sau privată ar 
trebui să includă swapurile pe riscul de 
credit raportate la o obligație a unui 
emitent de datorie suverană. Pozițiile pe 
swapuri pe riscul de credit ar trebui luate 
în considerare atunci când se determină 
dacă o persoană fizică sau juridică are o 
poziție scurtă netă importantă în raport cu 
datoria suverană sau privată, care trebuie 
notificată autorităților competente, sau o 
poziție descoperită importantă pe un swap 
pe riscul de credit în raport cu un emitent 
de datorie suverană sau privată, poziție ce 
trebuie notificată autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a permite monitorizarea 
continuă a pozițiilor, prevederile referitoare 
la transparență trebuie să includă și 
obligația notificării sau publicării de 
informații în cazurile în care modificarea 
unei poziții scurte nete implică o creștere 
sau o scădere peste sau sub anumite 
praguri.

(14) Pentru a permite monitorizarea 
continuă a pozițiilor, prevederile referitoare 
la transparență trebuie să includă și 
obligația notificării sau publicării de 
informații în cazurile în care modificarea 
unei poziții scurte nete sau a unei poziții 
lungi nete cu levier implică o creștere sau 
o scădere peste sau sub anumite praguri.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a produce efectele dorite, 
cerințele de transparență trebuie să se 
aplice indiferent de localizarea persoanei 
fizice sau juridice, chiar dacă aceasta se 
află în afara Uniunii Europene, în cazul în 
care persoana respectivă deține o poziție 
scurtă netă semnificativă pe o întreprindere 
ale cărei acțiuni sunt tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare din Uniunea 
Europeană sau o poziție scurtă netă pe 
datoria suverană emisă de un stat membru 
sau de Uniune. 

(15) Pentru a produce efectele dorite, 
cerințele de transparență ar trebui să se 
aplice indiferent de localizarea persoanei 
fizice sau juridice, chiar dacă aceasta se 
află în afara Uniunii Europene, în cazul în 
care persoana respectivă deține o poziție 
scurtă netă semnificativă sau poziții lungi 
nete cu levier pe o întreprindere ale cărei 
acțiuni sunt tranzacționate într-un loc de 
tranzacționare din Uniunea Europeană sau
o poziție scurtă netă pe datoria suverană 
emisă de un stat membru sau de Uniune
sau pe datoria privată. 

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea 
volatilității. Este oportun supunerea 
acestor riscuri unor restricții 
proporționale, în vederea reducerii lor. 
Restricțiile detaliate trebuie să țină seama 
de diversele acorduri utilizate în prezent 
în cadrul tranzacțiilor de vânzare în lipsă.
De asemenea, este oportună includerea 
unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 

(16) Vânzarea în lipsă a acțiunilor și a 
datoriei suverane fără prevalidare poate
intensifica riscurile potențiale de 
nedecontare a tranzacției, volatilitatea și 
abuzurile de piață. Pentru a reduce aceste 
riscuri, este oportun ca vânzările în lipsă
să se bazeze pe titluri împrumutate 
anterior sau pe titlurile cu care este 
garantat împrumutul. De asemenea, este 
oportună includerea unor obligații 
referitoare la procedurile de cumpărare 
impusă de titluri (buy-in) și amenzile 
pentru nedecontarea tranzacțiilor cu 
instrumentele respective. Prevederile în caz 
de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
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cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane ar trebui să se bazeze pe 
principiul interesului asigurabil.  Pozițiile 
descoperite pe swapuri pe riscul de credit 
al datoriei suverane ar trebui deci 
interzise.

Or. en

Justificare

Swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane vor fi utilizate doar în scopuri de acoperire.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un rol esențial în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să dețină poziții scurte pentru a 
îndeplini acest rol. Impunerea de obligații 
acestor tipuri de activități ar putea 
compromite în mod serios capacitatea lor 
de a asigura lichiditatea, cu importante 
repercusiuni negative asupra eficienței
piețelor europene. De altfel, se așteaptă ca 

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un rol esențial în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să dețină poziții scurte pentru a 
îndeplini acest rol. Impunerea de obligații
inadecvate acestor tipuri de activități ar 
putea compromite în mod serios 
capacitatea lor de a asigura lichiditatea, cu 
importante repercusiuni negative asupra
funcționării piețelor europene. De altfel, se 
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formatorii de piață să dețină poziții scurte 
importante doar pe perioade foarte scurte.
Prin urmare, este oportună scutirea 
persoanelor fizice sau juridice implicate în 
astfel de acțiuni de obligații care ar putea 
compromite capacitatea lor de a exercita o 
asemenea funcție, afectând astfel în mod 
negativ piețele Uniunii Europene. Pentru 
ca această excepție să se aplice și entităților 
din țări terțe, este necesar să se evalueze 
echivalența piețelor din aceste țări. Scutirea 
trebuie să se aplice diverselor tipuri de 
activități de pe piață, dar nu și tranzacțiilor 
în cont propriu. Este, de asemenea, 
oportună scutirea anumitor operațiuni de pe 
piața primară, precum cele legate de 
datoria suverană și mecanismele de 
stabilizare, deoarece este vorba despre 
activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor.
Autoritățile competente trebuie notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și 
trebuie să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente trebuie să aibă
posibilitatea de a cere informații de la 
persoanele fizice sau juridice pentru a 
monitoriza utilizarea scutirii.

așteaptă ca formatorii de piață să dețină 
poziții scurte importante doar pe perioade 
foarte scurte. Prin urmare, este oportună 
scutirea persoanelor fizice sau juridice 
implicate în astfel de acțiuni de obligații 
care ar putea compromite capacitatea lor de 
a exercita o asemenea funcție, afectând 
astfel în mod negativ piețele Uniunii 
Europene. Pentru ca această excepție să se 
aplice și entităților din țări terțe, este 
necesar să se evalueze echivalența piețelor 
din aceste țări. Scutirea trebuie să se aplice 
diverselor tipuri de activități de pe piață, 
dar nu și tranzacțiilor în cont propriu. Este, 
de asemenea, oportună scutirea anumitor 
operațiuni de pe piața primară, precum cele 
legate de datoria suverană și mecanismele 
de stabilizare, deoarece este vorba despre 
activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor.
Autoritățile competente ar trebui notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și ar 
trebui să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente ar trebui să solicite 
periodic informații de la persoanele fizice 
sau juridice pentru a monitoriza utilizarea 
scutirii.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente ar trebui să aibă posibilitatea 
de a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv, pentru a putea 
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a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și timp de 24 de ore, pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

interveni rapid atunci când este necesar, și 
timp de 24 de ore, pentru a împiedica 
scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

Or. en

Justificare

Interzicerea vânzărilor în lipsă într-un singur loc de tranzacționare nu este coerentă, 
deoarece problema are legătură cu un anumit instrument financiar și nu cu un anumit loc de 
tranzacționare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Deși de cele mai multe ori autoritățile 
competente vor fi cel mai bine plasate 
pentru a reacționa rapid la evenimente sau 
evoluții nefavorabile, și AEVMP trebuie să 
fie abilitată să ia măsuri în cazul în care 
vânzarea în lipsă și alte activități conexe 
amenință funcționarea normală și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniunea Europeană, 
atunci când există implicații 
transfrontaliere, iar autoritățile competente 
nu au luat suficiente măsuri pentru a 
remedia situația. AEVMP trebuie să 
consulte Comitetul european pentru riscuri 
sistemice ori de câte ori este posibil, 
precum și alte autorități implicate, în cazul 
în care măsurile ar putea afecta și alte 
sectoare în afara piețelor financiare, cum ar 
fi instrumentele derivate pe mărfuri care 
sunt utilizate pentru acoperirea pozițiilor 
fizice împotriva riscurilor. 

(25) Deși de cele mai multe ori autoritățile 
competente vor fi cel mai bine plasate 
pentru a reacționa rapid la evenimente sau 
evoluții nefavorabile, și AES (AEVMP) ar 
trebui să fie abilitată să ia măsuri în cazul 
în care vânzarea în lipsă și alte activități 
conexe amenință funcționarea normală și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniunea Europeană, 
atunci când există implicații 
transfrontaliere, iar autoritățile competente 
nu au luat suficiente măsuri pentru a 
remedia situația. AES (AEVMP) ar trebui
să consulte Comitetul european pentru 
riscuri sistemice instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 [CERS] 
(CERS) ori de câte ori este posibil, precum 
și alte autorități implicate, în cazul în care 
măsurile ar putea afecta și alte sectoare în 
afara piețelor financiare, cum ar fi 
instrumentele derivate pe mărfuri care sunt 
utilizate pentru acoperirea pozițiilor fizice 
împotriva riscurilor. 

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) AEVMP trebuie să dispună de 
competența generală de a investiga 
probleme sau practici legate de vânzarea în 
lipsă sau de utilizarea swapurilor pe riscul 
de credit pentru a evalua dacă acestea ar 
putea reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței. 
Atunci când desfășoară asemenea 
investigații, AEVMP trebuie să publice un 
raport în care să își prezinte concluziile.

(29) AES (AEVMP) ar trebui să dispună 
de competența generală de a investiga 
probleme sau practici legate de vânzarea în 
lipsă sau de utilizarea swapurilor pe riscul 
de credit pentru a evalua dacă acestea ar 
putea reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței. 
Atunci când desfășoară asemenea 
investigații, AES (AEVMP) ar trebui să 
publice un raport în care să își prezinte 
concluziile. AES (AEVMP) ar trebui să 
aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
realiza inspecții la fața locului.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, recunoscut în 
articolul 16 din Tratat și în articolul 8 din 
Cartă. Mai precis, transparența cu privire la 
anumite poziții scurte nete, inclusiv 
publicarea acestora, în cazurile prevăzute 
de prezentul regulament, este necesară din 
motive de stabilitate a pieței financiare și 
de protecție a investitorilor. Această 

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene (Carta), în special dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, 
recunoscut în articolul 16 din TFUE și în 
articolul 8 din Cartă. Mai precis, 
transparența cu privire la pozițiile scurte 
nete și pozițiile lungi nete cu levier 
importante, inclusiv publicarea acestora, în 
cazurile prevăzute de prezentul regulament, 
este necesară din motive de stabilitate a 
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transparență le va permite investitorilor să 
monitorizeze utilizarea vânzării în lipsă în 
contextul unor strategii abuzive și 
implicațiile acesteia asupra bunei 
funcționări a piețelor. Mai mult, 
transparența poate ajuta la prevenirea 
asimetriei informaționale, garantând 
informarea corespunzătoare a tuturor 
participanților pe piață în legătură cu 
măsura în care vânzarea în lipsă afectează 
prețurile. Schimbul sau transmiterea de 
informații între autoritățile competente
trebuie să se efectueze în conformitate cu 
normele privind transferul datelor 
personale prevăzute în Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Schimbul 
sau transmiterea de informații de către 
AEVMP trebuie să se efectueze în 
conformitate cu normele privind transferul 
datelor personale prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date, 
regulament care trebuie să se aplice în 
întregime în sensul prezentului regulament.

pieței financiare și de protecție a 
investitorilor. Această transparență le va 
permite investitorilor să monitorizeze 
utilizarea vânzării în lipsă în contextul unor 
strategii abuzive și implicațiile acesteia 
asupra bunei funcționări a piețelor. Mai 
mult, transparența poate ajuta la prevenirea 
asimetriei informaționale, garantând 
informarea corespunzătoare a tuturor 
participanților pe piață în legătură cu 
măsura în care vânzarea în lipsă afectează 
prețurile. Schimbul sau transmiterea de 
informații între autoritățile competente ar 
trebui să se efectueze în conformitate cu 
normele privind transferul datelor 
personale prevăzute în Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Schimbul 
sau transmiterea de informații de către 
AES (AEVMP) ar trebui să se efectueze în 
conformitate cu normele privind transferul 
datelor personale prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele Uniunii și privind 
libera circulație a acestor date, regulament 
care ar trebui să se aplice în întregime în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre trebuie să stabilească 
normele referitoare la sancțiunile aplicabile 

(32) Statele membre trebuie să stabilească 
normele referitoare la sancțiunile aplicabile 
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în cazurile de încălcare a dispozițiilor 
prezentului regulament și să se asigure că 
aceste norme sunt implementate. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. 

în cazurile de încălcare a dispozițiilor 
prezentului regulament și să se asigure că 
aceste norme sunt implementate. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. AES (AEVMP) 
ar trebui să ofere statelor membre 
asistență în vederea armonizării 
sancțiunilor. AES (AEVMP) ar trebui, de 
asemenea, să fie informată cu privire la 
toate sancțiunile impuse de statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Comisia trebuie să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat. Mai precis, trebuie
adoptate acte delegate referitoare la 
calcularea pozițiilor scurte, atunci când o 
persoană fizică sau juridică deține o poziție 
descoperită pe un swap pe riscul de credit, 
notificarea sau publicarea pragurilor și 
explicitarea criteriilor și factorilor, astfel 
încât să se poată determina dacă un 
eveniment sau o evoluție nefavorabilă 
reprezintă o amenințare la adresa stabilității 
financiare sau a încrederii pieței într-un stat 
membru sau în Uniunea Europeană.

(34) Comisia ar trebui să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE. 
Mai precis, ar trebui adoptate acte delegate 
referitoare la calcularea pozițiilor nete, 
atunci când o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit, notificarea sau publicarea 
pragurilor și explicitarea criteriilor și 
factorilor pe baza cărora se determină
dacă un eveniment sau o evoluție 
nefavorabilă reprezintă o amenințare la 
adresa stabilității financiare sau a încrederii 
pieței într-un stat membru sau în Uniunea 
Europeană. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. AES (AEVMP) ar 
trebui să joace un rol central în 
elaborarea actelor delegate, oferind 
consultanță Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) instrumentele de datorie emise de o 
societate care are sediul principal în 
Uniune și ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniune și 
instrumentele derivate menționate în 
secțiunea C punctele 4-10 din anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care au legătură cu 
astfel de instrumente de datorie. 

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „dealer primar autorizat” înseamnă o
persoană fizică sau juridică care a semnat 
un acord cu un emitent de datorie suverană 
în temeiul căruia persoana fizică sau 
juridică se angajează să acționeze în 
calitate de agent principal în raport cu 
operațiunile de pe piața primară și de pe 
piața secundară legate de datoria emisă de 
respectivul emitent;

(a) „dealer primar autorizat” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care a semnat 
un acord cu un emitent de datorie suverană 
sau privată în temeiul căruia persoana 
fizică sau juridică se angajează să 
acționeze în calitate de agent principal în 
raport cu operațiunile de pe piața primară și 
de pe piața secundară legate de datoria 
emisă de respectivul emitent;

Or. en
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Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „datorie privată” înseamnă un 
instrument de datorie emis de o societate 
care are sediul principal în Uniune și ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniune;

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „datorie privată emisă” înseamnă 
valoarea totală a datoriilor private emise 
de o societate care are sediul principal în 
Uniune și ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniune; 

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) în ceea ce privește o datorie privată 
emisă de o societate care are sediul 
principal în Uniune și ale cărei acțiuni 
sunt admise la tranzacționare într-un loc 
de tranzacționare din Uniune sau în ceea 
ce privește un swap pe riscul de credit 



PR\840448RO.doc 21/86 PE454.372v01-00

RO

legat de o obligație a unei astfel de 
societăți, autoritatea competentă din statul 
membru în care își are sediul societatea în 
cauză; 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) În raport cu un alt instrument financiar 
decât instrumentele menționate la punctul 
(i) sau (ii), autoritatea competentă pentru 
respectivul instrument financiar, în sensul 
articolului 2 punctul alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al 
Comisiei, determinată în conformitate cu 
capitolul III din respectivul regulament;

(iii) în ceea ce privește un alt instrument 
financiar decât instrumentele menționate la 
punctul (i), (ii) sau (iia), autoritatea 
competentă pentru respectivul instrument 
financiar, în sensul articolului 2 alineatul 
(7) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 
al Comisiei, determinată în conformitate cu 
capitolul III din respectivul regulament;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) în raport cu un instrument financiar 
care nu intră sub incidența punctelor (i), 
(ii) sau (iii), autoritatea competentă a 
statului membru în care respectivul 
instrument financiar a fost admis pentru 
prima dată la tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare.

(iv) în ceea ce privește un instrument 
financiar care nu intră sub incidența 
punctelor (i), (ii), (iia) sau (iii), autoritatea 
competentă a statului membru în care 
respectivul instrument financiar a fost 
admis pentru prima dată la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta prin acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
de la articolele 37 și 38, măsuri care să 
detalieze definițiile de la alineatul (1), mai 
exact pentru a preciza cazurile în care se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține un instrument financiar în sensul 
definiției vânzării în lipsă de la alineatul 
(1) litera (p).

(2) Comisia adoptă prin acte delegate, în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
36 și cu respectarea condițiilor de la 
articolele 37 și 38, măsuri care să detalieze 
definițiile de la alineatul (1), în special
pentru a preciza cazurile în care se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține un instrument financiar în sensul 
definiției vânzării în lipsă de la alineatul 
(1) litera (p).

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți, cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii ori cu datoria privată emisă:

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau un instrument de 

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau un instrument de 
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datorie emis de statul membru sau de 
Uniune; 

datorie emis de statul membru sau de 
Uniune sau de o societate care are sediul 
principal în Uniune și ale cărei acțiuni 
sunt admise la tranzacționare într-un loc 
de tranzacționare din Uniune; 

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți, cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii ori cu datoria privată emisă:

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea unor acțiuni emise de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune; 

(a) deținerea unor acțiuni emise de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune sau de o societate care are sediul 
principal în Uniune și ale cărei acțiuni 
sunt admise la tranzacționare într-un loc 
de tranzacționare din Uniune; 

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentului regulament, o 
poziție lungă cu levier este o poziție lungă 
care, în cazul unei majorări a prețului sau 
a valorii acțiunii ori instrumentului de 
datorie, conferă unei persoane fizice sau 
juridice un avantaj financiar mai mare 
decât avantajul financiar ce rezultă din 
majorarea prețului sau a valorii acțiunii 
ori a instrumentului de datorie atunci 
când persoana fizică sau juridică 
respectivă deține acțiunea sau
instrumentul de datorie în cauză. 

Or. en

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În sensul alineatelor (1) și (2), 
calculul unei poziții scurte și al unei 
poziții lungi în raport cu o datorie privată 
include orice swap pe riscul de credit legat 
de o obligație sau un eveniment de credit 
referitor la o societate care are sediul 
principal în Uniune și ale cărei acțiuni 
sunt admise la tranzacționare într-un loc 
de tranzacționare din Uniune.

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu capitalul social emis a 
unei societăți din pozițiile scurte deținute 
de acea persoană în raport cu capitalul 
respectiv se consideră poziție scurtă netă în 
raport cu capitalul social emis al societății 
respective. 

(4) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu capitalul social emis a 
unei societăți din pozițiile scurte deținute 
de acea persoană în raport cu capitalul 
respectiv se consideră poziție scurtă netă în 
raport cu capitalul social emis al societății 
respective. Dacă în urma acestei deduceri 
rezultă o valoare negativă, aceasta este 
considerată a fi o poziție lungă netă.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu datoria suverană emisă 
de un stat membru sau de Uniune din 
pozițiile scurte deținute de acea persoană în 
raport cu aceeași datorie se consideră 
poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă de un stat membru sau de 
Uniune. 

(5) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu datoria suverană emisă 
de un stat membru sau de Uniune din 
pozițiile scurte deținute de acea persoană în 
raport cu aceeași datorie se consideră 
poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă de un stat membru sau de 
Uniune. Dacă în urma acestei deduceri 
rezultă o valoare negativă, aceasta este 
considerată a fi o poziție lungă netă.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea unei 
poziții lungi deținute de o persoană fizică 
sau juridică în raport cu datoria privată 
emisă din pozițiile scurte deținute de acea 
persoană în raport cu datoria respectivă 
se consideră poziție scurtă netă în raport 
cu datoria privată emisă. Dacă în urma 
acestei deduceri rezultă o valoare 
negativă, aceasta este considerată a fi o 
poziție lungă netă.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Poziția scurtă netă și poziția lungă 
netă a unei persoane fizice sau juridice în 
sensul alineatelor (4), (5) și (5a) se referă, 
de asemenea, la poziții pe indici, coșuri și 
fonduri tranzacționate la bursă, precum și 
la poziții pe instrumente derivate conexe, 
în sensul definiției din secțiunea C 
punctele 4-10 din anexa I la Directiva 
2004/39/CE, inclusiv astfel de instrumente 
derivate tranzacționate în afara unui loc 
de tranzacționare. 
În cazul în care în raport cu un anumit 
emitent sau instrument financiar emis se 
urmăresc diverse strategii de investiții 
prin fonduri separate din cadrul unor 
entități diferite, calculul pozițiilor scurte 
nete și al pozițiilor lungi nete în sensul 
alineatelor (3), (4), (5) și (5a) se face la 
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nivelul fiecărui fond. În cazul în care în 
raport cu un anumit emitent sau 
instrument financiar emis se urmărește 
aceeași strategie de investiții prin mai 
multe fonduri, pozițiile scurte nete și 
pozițiile lungi nete pentru fiecare dintre 
aceste fonduri sunt agregate. În cazul în 
care se dobândesc poziții scurte și lungi în 
mai multe sectoare de activitate din cadrul 
aceleași entități, pozițiile scurte nete și 
pozițiile lungi nete se calculează pentru 
fiecare sector de activitate care este 
separat de alte sectoare de activitate cel 
puțin prin bariere informaționale. În 
cazul în care două sau mai multe 
portofolii din cadrul aceleiași entități sunt 
gestionate discreționar urmărind aceeași 
strategie de investiții în raport cu un 
anumit emitent sau instrument financiar 
emis, pozițiile respective ar trebui 
agregate pentru calcularea pozițiilor 
scurte nete și a pozițiilor lungi nete. În 
cazul unui portofoliu al unui client 
gestionat nediscreționar, responsabilitatea 
legală pentru calculul poziției scurte nete 
sau al poziției lungi nete îi revine 
clientului.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cazurile în care o persoană fizică sau 
juridică deține o poziție lungă cu levier în 
sensul alineatului (2a);

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cazurile în care o persoană fizică sau 
juridică deține o poziție scurtă netă în 
sensul alineatelor (4) și (5), precum și 
metoda de calcul a poziției;

(b) cazurile în care o persoană fizică sau 
juridică deține o poziție scurtă netă în 
sensul alineatelor (4), (5) și (5a), precum și 
metoda de calcul a poziției;

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda de calcul a pozițiilor în sensul 
alineatelor (3), (4) și (5) în cazul în care 
diversele entități dintr-un grup dețin poziții 
lungi sau scurte sau pentru activitățile de 
administrare de fonduri referitoare la 
fonduri diferite.

(c) metoda de calcul a pozițiilor în sensul 
alineatelor (3), (4), (5) și (5a) în cazul în 
care diversele entități dintr-un grup dețin 
poziții lungi sau scurte sau pentru 
activitățile de administrare de fonduri 
referitoare la fonduri diferite.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii ori a unei 
societăți care are sediul principal în 
Uniune și ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
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persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preț este corelat în mare măsură cu 
prețul obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 
o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

tranzacționare din Uniune, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană sau privată a 
respectivului emitent. Partea la swapul pe 
riscul de credit care este obligată să facă 
plata sau să plătească o compensare în 
cazul nerespectării unei obligații sau al 
unui eveniment de credit legat de entitatea 
de referință nu are, din cauza acestei 
obligații, o poziție descoperită în sensul 
prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metoda de calcul a pozițiilor în sensul 
alineatului (1) în cazul în care diversele 
entități dintr-un grup dețin poziții lungi sau 
scurte sau pentru activitățile de 
administrare de fonduri referitoare la 
fonduri diferite. 

(b) metoda de calcul a pozițiilor în sensul 
alineatului (1) în cazul în care diversele 
entități dintr-un grup dețin poziții lungi sau 
scurte sau pentru activitățile de 
administrare de fonduri referitoare la 
fonduri diferite, ținând seama de nevoia de 
a avea o imagine de ansamblu asupra 
fiecărei strategii independente de investiții 
în conformitate cu articolul 3.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care (1) O persoană fizică sau juridică care 
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deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori poziție atinge sau coboară sub un 
prag de notificare relevant, menționat la 
alineatul (2).

deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă imediat ce 
poziția atinge sau coboară sub un prag de 
notificare relevant, menționat la alineatul
(2).

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
menționate la alineatul (2).

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la alineatul
(2) ținând seama de evoluțiile piețelor 
financiare.

În termen de trei luni de la primirea 
avizului AES (AEVMP) și în măsura în 
care acest lucru este necesar ținând 
seama de evoluția piețelor financiare, 
Comisia poate ajusta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, pragurile prevăzute la 
alineatul (2).

Ajustarea pragurilor nu reduce, în nici un 
caz, posibilitatea autorităților competente 
de a monitoriza pozițiile scurte nete.

Or. en
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Notificarea autorităților competente cu 
privire la pozițiile lungi nete cu levier 

importante pe acțiuni
(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție lungă netă cu levier în 
raport cu capitalul social emis al unei 
societăți ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare notifică autoritatea 
competentă relevantă imediat ce poziția 
atinge sau coboară sub un prag de 
notificare relevant, menționat la alineatul 
(2).
(2) Un prag de notificare relevant este un 
procentaj egal cu 0,2% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare zecime de punct 
procentual deasupra acestui prag.
(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
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menționate la alineatul (2).
În termen de trei luni de la primirea 
avizului AES (AEVMP) și în măsura în 
care acest lucru este necesar ținând 
seama de evoluția piețelor financiare, 
Comisia poate ajusta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, pragurile prevăzute la 
alineatul (2). 
Ajustarea pragurilor nu reduce, în niciun 
caz, posibilitatea autorităților competente 
de a monitoriza pozițiile lungi nete cu 
levier. 
(4) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9. 

Or. en

Justificare

Pozițiile lungi cu levier prezintă riscuri comune cu pozițiile scurte. Prin urmare, notificarea 
ar fi utilă pentru autoritățile competente.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni sau o întreprindere 
de investiții care execută ordine pentru 
clienți cu instrumentele respective în 
afara unui loc de tranzacționare instituie 
proceduri care să garanteze că persoanele 
fizice sau juridice care execută ordinele în 
acel loc sau prin intermediul 
întreprinderii de investiții sunt în măsură 
să marcheze ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
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acțiunii

Or. en

Justificare

Marcarea ar trebui să se aplice, de asemenea, tranzacțiilor OTC pentru a monitoriza toate 
vânzările în lipsă și a asigura condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoanele fizice sau juridice care 
execută ordinele marchează ordinele de 
vânzare ca ordine în lipsă dacă vânzătorul 
efectuează o vânzare în lipsă a acțiunii în 
cauză.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea marcării ar trebui să revină clienților, și nu locurilor de tranzacționare sau 
întreprinderilor de investiții.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Autoritatea competentă din statul 
membru de origine al unui loc de 
tranzacționare sau al unei întreprinderi 
de investiții care execută ordine pentru 
clienți în afara unui loc de tranzacționare 
verifică periodic dacă ordinele în lipsă 
sunt marcate efectiv de către persoanele 
fizice sau juridice care execută ordinele. 
În cazul nemarcării repetate a ordinelor 
de către o persoană fizică sau juridică, 
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autoritatea competentă interzice persoanei 
fizice sau juridice în cauză să mai 
efectueze vânzări de acțiuni în locul de 
tranzacționare sau prin întreprinderea de 
investiții în cauză, pentru o perioadă de 
timp adecvată și disuasivă. 

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Datele privind ordinele în lipsă și 
vânzările în lipsă sunt puse la dispoziția 
autorității competente din statul membru 
de origine al unui loc d tranzacționare 
sau al unei întreprinderi de investiții care 
execută ordine pentru clienți cu 
respectivele instrumente în afara unui loc 
de tranzacționare. Datele includ cel puțin 
identitatea persoanei fizice sau juridice 
care lansează ordinul, momentul în care 
ordinul a fost înscris în registrul de 
ordine, momentul în care ordinul a fost 
executat sau retras din registrul de ordine, 
precum și prețul, dimensiunile și 
modalitățile de executare a ordinului. 
Datele sunt puse, de asemenea, la 
dispoziția autorității competente relevante. 

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Locul de tranzacționare sau 
întreprinderea de investiții care execută 
ordine pentru clienți în afara unui loc de 
tranzacționare publică, cel puțin o dată pe 
zi, o situație a volumului de vânzări în 
lipsă pentru fiecare acțiune admisă la 
tranzacționare, exprimată în procentaj din 
volumul vânzărilor executate în locul de 
tranzacționare sau de către întreprinderea 
de investiții în cauză.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze detalii privind datele ce trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
inclusiv datele privind volumul vânzărilor 
în lipsă. 
Standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze 
procedura ce trebuie urmată pentru a 
marca ordinele și să definească formatul 
comun pentru datele ce trebuie furnizate 
cu scopul de a facilita consolidarea 
datelor.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare până la data de [31 decembrie 
2011]. 

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1g) Un loc de tranzacționare sau o 
întreprindere de investiții care execută 
ordine pentru clienți în afara unui loc de 
tranzacționare care nu dispune de 
proceduri de marcare în momentul 
aplicării prezentului regulament se 
conformează prezentului articol până la 
31 decembrie 2013. 
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Or. en

Justificare

Este necesară o perioadă de tranziție adecvată pentru a reduce costurile legate de aplicarea 
cerinței privind marcarea.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare publică 
informații detaliate despre poziție ori de 
câte ori aceasta atinge sau coboară sub un 
prag de publicare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare publică 
informații detaliate despre poziție imediat 
ce aceasta atinge sau coboară sub un prag 
de publicare relevant, menționat la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
prevăzute la alineatul (2).

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la alineatul
(2) ținând seama de evoluțiile piețelor 

În termen de trei luni de la primirea 
avizului AES (AEVMP) și în măsura în 
care acest lucru este necesar ținând 
seama de evoluția piețelor financiare,
Comisia poate ajusta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
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financiare. dispozițiile de la articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, pragurile prevăzute la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Publicarea pozițiilor lungi nete cu levier 

importante pe acțiuni
(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție lungă netă cu levier în 
raport cu capitalul social emis al unei 
societăți ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate 
despre poziție imediat ce aceasta atinge 
sau coboară sub un prag de publicare 
relevant, menționat la alineatul (2).
(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare zecime de punct 
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procentual deasupra acestui prag. 
(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
prevăzute la alineatul (2).
În termen de trei luni de la primirea 
avizului AES (AEVMP) și în măsura în 
care acest lucru este necesar ținând 
seama de evoluția piețelor financiare, 
Comisia poate ajusta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, pragurile prevăzute la 
alineatul (2). 
(4) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare relevant 
pentru statul membru în cauză sau pentru 
Uniune:

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă imediat ce 
o astfel de poziție atinge sau coboară sub 
un prag de notificare relevant pentru statul 
membru în cauză sau pentru Uniune:

Or. en
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Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Notificarea autorităților competente cu 

privire la pozițiile scurte nete importante 
pe instrumente de datorie privată și 

swapuri pe riscul de credit
(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una dintre următoarele poziții 
notifică autoritatea competentă relevantă 
imediat ce o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare 
relevant pentru statul membru în cauză 
sau pentru Uniune:
(a) o poziție scurtă netă în raport cu 
datoria privată emisă a unei societăți care 
are sediul principal în Uniune și ale cărei 
acțiuni sunt admise la tranzacționare într-
un loc de tranzacționare din Uniune; 
(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit legat de o obligație a unei 
societăți care are sediul principal în 
Uniune și ale cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniune. 
(2) Pragurile de notificare relevante 
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constau într-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare, conform 
precizărilor din măsurile luate de Comisie 
în conformitate cu alineatul (3).
(3) Comisia precizează prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, pragurile 
prevăzute la alineatul (2). Comisia nu 
stabilește pragurile respective la un nivel 
care să impună notificarea pozițiilor de 
valoare nesemnificativă. 
(4) Notificările prevăzute la prezentul 
articol se fac în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Justificare

Extinderea cerințelor de transparență pentru a include societățile este necesară pentru a 
evita eventualele comportamente abuzive în legătură cu datoriile private.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 24:00 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare. 

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este sfârșitul zilei de tranzacționare în care 
persoana fizică sau juridică deține poziția 
relevantă. Notificarea sau publicarea 
trebuie făcute cel târziu la ora 15:30 în 
următoarea zi de tranzacționare. 

Or. en
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Publicarea informațiilor prevăzute la 
articolul 7 se face astfel încât să se asigure 
accesul rapid și fără discriminare la 
informații. Informațiile trebuie puse la 
dispoziția mecanismului desemnat în mod 
oficial din statul membru de origine al 
emitentului de acțiuni, menționat la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2004/109/CE a parlamentului European și 
a Consiliului.

(4) Publicarea informațiilor prevăzute la 
articolul 7 se face astfel încât să se asigure 
accesul rapid și fără discriminare la 
informații. Informațiile sunt puse la 
dispoziția mecanismului desemnat în mod 
oficial din statul membru de origine al 
emitentului de acțiuni, menționat la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004 
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 sunt publicate pe 
site-ul internet al autorității competente 
din statul membru de origine.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (4), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de
punere în aplicare care să precizeze
modalitățile prin care se publică 
informațiile.

(6) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze modalitățile prin care se publică 
informațiile în conformitate cu prezentul 
articol.

Standardele tehnice de punere în aplicare
menționate în primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolul [7e] din 
Regulamentul (EU) nr. .../... 
[Regulamentul AEVMP].

Standardele tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP].
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AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare cel 
târziu la data de [31 decembrie 2011].

AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile de notificare și publicare 
prevăzute la articolele 5, 7 și 8 se aplică 
persoanelor fizice și juridice, rezidente sau 
stabilite în interiorul sau în exteriorul 
Uniunii Europene. 

Obligațiile de notificare și publicare 
prevăzute la articolele 5, 5a, 7, 7a, 8 și 8a
se aplică persoanelor fizice și juridice 
rezidente sau stabilite în interiorul sau în 
exteriorul Uniunii Europene. 

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței în statul membru în 
cauză sau într-un alt stat membru, 
autoritatea competentă furnizează AES 
(AEVMP) informațiile solicitate în termen 
de 24 de ore.

Or. en
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze informațiile detaliate ce trebuie 
furnizate în conformitate cu alineatele (1) 
și (2). 
Standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a asigura condiții uniforme 
de aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de
punere în aplicare care definesc formatul 
informațiilor ce trebuie furnizate în 
conformitate cu alineatele (1) și (2).
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare până la data de [31 decembrie 
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2011]. 

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică activităților 
unei întreprinderi de investiții sau ale 
unei entități dintr-o țară terță sau ale unei 
întreprinderi locale care este membră a 
unui loc de tranzacționare sau a unei 
piețe dintr-o țară terță al cărei cadru legal 
și de supraveghere a fost declarat 
echivalent în temeiul articolului 15 
alineatul (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar tranzacționat în 
locul de tranzacționare sau în afara 
acestuia, care beneficiază de scutirile 
prevăzute la articolul 15 înainte de 
sfârșitul celei de a treia zi de 
tranzacționare după vânzarea în lipsă a 
unei acțiuni admise la tranzacționare într-
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un loc de tranzacționare sau după 
vânzarea în lipsă a unui instrument de 
datorie suverană. 

Or. en

Justificare

Scutirile complete nelimitate acordate formatorilor de piață nu sunt coerente cu obligația 
acestora de a-și deconta tranzacțiile la timp.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1) Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze 
tipurile de acorduri care garantează în mod 
corespunzător că acțiunile sau instrumentul 
de datorie suverană vor fi disponibile 
pentru decontare.

(2) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze tipurile de acorduri care 
garantează în mod corespunzător că 
acțiunile sau instrumentul de datorie 
suverană vor fi disponibile pentru 
decontare.

Comisia trebuie să ia în considerare în 
principal nevoia de a prezerva lichiditatea 
piețelor, în special a pieței obligațiunilor 
suverane și a piețelor repo pentru 
obligațiuni suverane.

Comisia trebuie să ia în considerare în 
principal nevoia de a prezerva lichiditatea 
piețelor, în special a pieței obligațiunilor 
suverane și a piețelor repo pentru 
obligațiuni suverane.

Standardele tehnice de punere în aplicare
menționate în primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolul [7e] din 
Regulamentul (EU) nr. .../...
[Regulamentul AEVMP].

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

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare cel 
târziu la data de [1 ianuarie 2012]. 

AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la data de [1 ianuarie 
2011]. 

Or. en
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Limitarea swapurilor descoperite pe riscul 

de credit
O persoană fizică sau juridică poate 
încheia tranzacții cu swapuri pe riscul de 
credit în raport cu o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii numai atunci când 
persoana în cauză deține o poziție lungă 
pe datoria suverană a respectivului 
emitent. 

Or. en

Justificare

Swapul pe riscul de credit ar trebui cumpărat doar ca acoperire împotriva riscului ca 
emitentul să nu își îndeplinească obligațiile.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Limitarea utilizării swapurilor pe riscul de 

credit de către instituțiile de credit
O instituție de credit autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de 
credit1 nu poate încheia tranzacții cu 
swapuri pe riscul de credit în raport cu o 
obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii.
_________________________________
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1 JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Justificare

Swapul pe riscul de credit este utilizat în acest caz doar pentru a eluda reglementările, 
întrucât neîndeplinirea obligațiilor de către statul membru va duce foarte probabil la 
neîndeplinirea obligațiilor de către instituțiile sale de credit.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele următoare 
sau că contrapartida centrală care oferă 
servicii de compensare pentru locul de 
tranzacționare dispune de asemenea 
proceduri:

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane ori o întreprindere de 
investiții care execută ordine pentru 
clienți privind instrumentele în cauză în 
afara unui loc de tranzacționare se 
asigură că dispune de proceduri care 
respectă cerințele următoare sau că 
contrapartida centrală care oferă servicii de 
compensare pentru locul de tranzacționare 
ori întreprinderea de investiții ori 
depozitarul central de titluri care oferă 
servicii de decontare pentru locul de 
tranzacționare sau pentru întreprinderea 
de investiții dispune de asemenea 
proceduri:

Or. en

Justificare

Procedurile de cumpărare impusă ar trebui să se aplice și tranzacțiilor OTC pentru a oferi 
un avantaj competitiv piețelor reglementate.
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc sau în termen de șase zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc în cazul activităților de formare de 
piață, se declanșează automat procedurile 
de cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare; 

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană nu poate furniza 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană pentru decontare în termen de 
patru zile de tranzacționare de la data la 
care tranzacția are loc sau în termen de
șase zile de tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc în cazul activităților de 
formare de piață, se declanșează automat 
procedurile de cumpărare impusă de 
acțiuni sau instrumente de datorie suverană 
de către locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală sau de către 
depozitarul central de titluri pentru a 
asigura livrarea acestora pentru decontare; 

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care locul de tranzacționare 
sau contrapartida centrală nu pot cumpăra 
impus acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru a fi livrate, locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
plătesc cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor sau a 
datoriei care trebuiau livrate la data livrării, 
completată cu o sumă pentru pierderile 
suportate de cumpărător; 

(b) în cazul în care locul de tranzacționare 
sau contrapartida centrală sau depozitarul 
central de titluri nu poate cumpăra impus 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană pentru a fi livrate, locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
sau depozitarul central de titluri plătește
cumpărătorului o compensație în numerar 
bazată pe valoarea acțiunilor sau a datoriei 
care trebuiau livrate la data livrării, 
completată cu o sumă pentru pierderile 
suportate de cumpărător;



PE454.372v01-00 50/86 PR\840448RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale sau depozitarului 
central de titluri o anumită sumă pentru a 
le rambursa acestora sumele plătite în 
temeiul literelor (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși sau 
sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu își 
respectă obligațiile.

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane ori o întreprindere de 
investiții care execută ordine pentru 
clienți privind instrumentele în cauză în 
afara unui loc de tranzacționare se 
asigură că el însuși/ea însăși sau sistemul 
de decontare care furnizează servicii de 
decontare pentru acțiuni sau pentru datoria 
suverană dispune de proceduri care 
garantează că, în cazul în care o persoană 
fizică sau juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în locul 
respectiv nu este în măsură să furnizeze 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană la data stabilită, persoana fizică 
sau juridică este supusă obligației de a face
plăți zilnice către locul de tranzacționare 
sau sistemul de decontare pentru fiecare zi 
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în care nu își respectă obligațiile.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană nu își 
poate îndeplini obligațiile de decontare în 
termen de 10 zile de tranzacționare de la 
data la care a avut loc tranzacția sau, în 
cazul activităților de formare de piață, în 
termen de 12 zile de tranzacționare de la 
data la care a avut loc tranzacția, un loc 
de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane ori o întreprindere de 
investiții care execută ordine pentru 
clienți privind instrumentele în cauză în 
afara unui loc de tranzacționare interzice 
persoanei fizice sau juridice în cauză să 
efectueze și alte vânzări de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în acel 
loc de tranzacționare sau prin intermediul 
întreprinderii de investiții atât timp cât 
persoana în cauză nu reușește să 
deconteze o tranzacție realizată în 
respectivul loc de tranzacționare sau prin 
intermediul întreprinderii de investiții. 

Or. en

Justificare

Sancționarea strictă a neefectuării abuzive a decontărilor este cea mai bună modalitate de a 
încuraja disciplina pe piață.
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane ori o întreprindere de 
investiții care execută ordine pentru 
clienți privind instrumentele în cauză în 
afara unui loc de tranzacționare dispune 
de norme care îi permit lui însuși/ei înseși,
contrapartidei centrale sau depozitarului 
central de titluri să notifice autorității 
competente relevante fiecare caz de 
aplicare a procedurii de cumpărare 
impusă. În cazul unor nedecontări 
repetate de către persoana fizică sau 
juridică, autoritatea competentă 
investighează dacă nedecontarea rezultă 
în urma unei vânzări în lipsă. În cazul 
unor nedecontări repetate rezultate în 
urma unor vânzări în lipsă, autoritatea 
competentă impune sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să investigheze motivul nedecontărilor repetate deoarece 
acestea ar putea fi cauzate de vânzări în lipsă fără prevalidare abuzive.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze valoarea minimă a plăților 
zilnice și ce anume se consideră o 
neefectuare repetată a decontărilor în 
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conformitate cu alineatele (2) și (3).
Standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [1 ianuarie 
2012]. 

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 7, 12 și 13 nu se aplică 
acțiunilor unei întreprinderi tranzacționate 
într-un loc de tranzacționare din Uniune, în 
cazul în care locul principal de 
tranzacționare al acțiunilor se află într-o 
țară din afara Uniunii.

(1) Articolele 5, 5a, 7, 7a, 12 și 13 nu se 
aplică acțiunilor unei întreprinderi 
tranzacționate într-un loc de tranzacționare 
din Uniune, în cazul în care locul principal 
de tranzacționare al acțiunilor se află într-o 
țară din afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 

(1) Articolele 6, 7, 7a, 8 și 8a nu se aplică 
activităților unei întreprinderi de investiții 
sau unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
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alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia prin 
comunicarea simultană a unor cursuri de 
cumpărare și de vânzare ferme de mărime 
comparabilă și competitive în scopul 
furnizării de lichiditate efectivă în mod 
regulat și continuu pieței, în măsura în 
care aceste activități sunt concepute astfel 
încât să nu depășească cererile rezonabile 
pe termen scurt ale clienților.

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței; 
(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

Or. en

Justificare
Formatorii de piață nu ar trebui să fie scutiți de la aplicarea articolului 5 deoarece ei nu se 
află în mod regulat peste noapte într-o poziție de conducere semnificativă. 
Această scutire a fost mutată la articolul 12.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scutirea prevăzută la primul paragraf se 
aplică doar în cazul în care activitățile au 
o contabilitate separată și sunt separate 
din punct de vedere funcțional de celelalte 
activități ale întreprinderii sau entității 
menționate la primul paragraf. 

Or. en
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Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze criteriile pentru separarea 
funcțională și contabilă.

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este mandatată, de asemenea, să 
adopte standarde tehnice de reglementare 
care să precizeze criterii legate de volumul 
tranzacțiilor, regularitate, continuitate, 
prețuri și valoarea cursurilor, care să 
garanteze că activitățile ce beneficiază de 
scutiri asigură o lichiditate efectivă a 
pieței. 

Or. en

Justificare

Formatorii de piață ar trebui să se angajeze în mod veritabil să asigure lichiditatea pieței 
pentru a profita de scutiri.
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare 
menționate la al treilea și al patrulea 
paragraf se adoptă în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. …/2010 [AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru 
de origine se asigură periodic și, în orice 
caz, o dată la șase luni, că persoana fizică 
sau juridică îndeplinește condițiile 
prevăzute la prezentul alineat. 

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolele 6, 7, 7a, 8 și 8a nu se 
aplică activităților unei întreprinderi de 
investiții sau unei entități dintr-o țară 
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terță sau unei întreprinderi locale care 
este membră a locului de tranzacționare 
sau a unei piețe dintr-o țară terță al cărei 
cadru legal și de supraveghere a fost 
declarat echivalent în temeiul alineatului 
(2), atunci când acționează în calitate de 
agent principal pentru un instrument 
financiar tranzacționat în locul de 
tranzacționare sau în afara acestuia ca 
parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții, în măsura în care aceste 
activități sunt concepute astfel încât să nu 
depășească cererile rezonabile pe termen 
scurt ale clienților.
Scutirea prevăzută la primul paragraf se 
aplică doar în cazul în care activitățile au 
o contabilitate separată și sunt separate 
din punct de vedere funcțional de celelalte 
activități ale întreprinderii sau entității 
menționate la primul paragraf. 
Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze criteriile de care trebuie să țină 
cont autoritățile competente când 
stabilesc dacă o operațiune de acoperire a 
riscurilor unei poziții a fost realizată ca 
urmare a solicitărilor de tranzacționare 
ale unui client.
Standardele tehnice de reglementare 
menționate la al treilea paragraf se 
adoptă în conformitate cu articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEVMP].
AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de
reglementare până la data de [31 
decembrie 2011].
Autoritatea competentă din statul membru 
de origine se asigură periodic și, în orice 
caz, o dată la șase luni, că operațiunile 
care intră sub incidența prezentului 
alineat sunt toate inițiate de un client sau 
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realizate ca răspuns la cererile de 
tranzacționare ale unui client și prin 
acoperirea împotriva riscurilor a pozițiilor 
rezultând din aceste tranzacții. 

Or. en

Justificare
Această activitate nu este o activitate de formare a pieței și trebuie separată. 
Separarea funcțională este cel mai bun mijloc de a garanta că scutirea acordată pentru 
tranzacționarea titlurilor la cererea clienților nu este utilizată pentru tranzacționarea 
titlurilor nesolicitată de clienți.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) țara terță nu este inclusă în categoria 
de țări și teritorii necooperante de către 
Grupul de Acțiune Financiară în ceea ce 
privește combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului. 

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 8a nu se aplică activităților 
unei persoane fizice sau juridice atunci 
când, acționând în calitate de dealer 
primar autorizat în urma unui acord cu 
un emitent de datorie privată, persoana 
acționează în calitate de agent principal 
pentru un instrument financiar în raport 
cu operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria privată.
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Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 6, 7 și 12 nu se aplică 
peroanelor fizice sau juridice în cazul în 
care efectuează o vânzare în lipsă a unui 
titlu sau dețin o poziție scurtă netă în raport 
cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei. 

(4) Articolele 5, 5a, 6, 7, 7a și 12 nu se 
aplică peroanelor fizice sau juridice în 
cazul în care efectuează o vânzare în lipsă 
a unui titlu sau dețin o poziție scurtă netă în 
raport cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei. 

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate solicita în scris 
informații de la o persoană fizică sau 
juridică care își desfășoară activitatea 
utilizând scutirile menționate la alineatele 
(1), (3) sau (4) în legătură cu pozițiile 
scurte deținute sau activitățile desfășurate 
utilizând scutirile. Persoana fizică sau 
juridică furnizează informațiile în cel mult 
patru zile calendaristice de la primirea 
cererii. 

(9) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine sau AES (AEVMP)
poate solicita în scris informații de la o 
persoană fizică sau juridică care își 
desfășoară activitatea utilizând scutirile 
menționate la alineatele (1), (3) sau (4) în 
legătură cu pozițiile scurte deținute sau 
activitățile desfășurate utilizând scutirile. 
Persoana fizică sau juridică furnizează 
informațiile în cel mult patru zile 
calendaristice de la primirea cererii. 

Or. en
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu un anumit instrument financiar 
sau cu o categorie de instrumente 
financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție ori de câte 
ori poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) Autoritatea competentă relevantă a 
unui stat membru poate solicita persoanelor 
fizice sau juridice care dețin poziții scurte 
nete în raport cu un anumit instrument 
financiar sau cu o categorie de instrumente 
financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție imediat ce
poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
instrumentelor financiare supuse obligației 
de transparență în conformitate cu 
capitolul II articolele 5 – 8.

(2) Autoritatea competentă relevantă 
dintr-un stat membru poate solicita 
persoanelor fizice sau juridice care dețin 
poziții scurte nete în raport cu 
instrumente financiare supuse obligației de 
transparență în conformitate cu articolele 
5-8 să îi notifice sau să publice informații
în cazul în care se atinge un prag mai 
scăzut decât cel menționat la articolele 5-
8 atunci când sunt îndeplinite simultan 
următoarele două condiții:
(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
gravă la adresa stabilității financiare sau 
a încrederii pieței în statul membru în 
cauză sau într-un alt stat membru; 
(b) notificarea sau publicarea 
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informațiilor este necesară pentru a 
contracara amenințarea.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Notificarea de către creditori în situații 

excepționale
(1) Autoritatea competentă relevantă 
dintr-un stat membru poate lua măsura 
menționată la alineatul (2) atunci când se 
produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței în statul membru în 
cauză sau în alte state membre. 
(2) Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care împrumută un anumit 
instrument financiar sau o anumită 
categorie de instrumente financiare să 
notifice orice majorare anormală a 
tarifelor solicitate pentru împrumutul 
unui anumit instrument financiar sau 
unei anumite categorii de instrumente 
financiare.

Or. en

Justificare

Informațiile din partea celor care împrumută titluri pot fi utile autorităților de reglementare 
în cazul unei crize a piețelor financiare.
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate lua măsurile menționate la 
alineatele (2) și (3) atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Autoritatea competentă relevantă a 
unui stat membru poate lua măsurile 
menționate la alineatele (2) și (3) atunci 
când sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele 
fizice sau juridice care efectuează: 

(2) Autoritatea competentă relevantă a 
statului membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele 
fizice sau juridice care efectuează: 

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea competentă relevantă 
dintr-un stat membru poate impune 
persoanelor fizice sau juridice care vând 
în lipsă acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană admise la tranzacționare ca 
instrumentul financiar să fie vândut în 
lipsă:
(a) doar la un preț mai mare decât prețul 
la care s-a efectuat vânzarea imediat 
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anterioară (pas plus); sau 
(b) doar la ultimul preț de vânzare dacă 
acesta este mai mare decât ultimul preț
diferit (pas plus zero). 

Or. en

Justificare

Autoritățile de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce reguli privind 
creșterea cotației cu un pas care pot fi o măsură alternativă la interzicerea vânzării în lipsă.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate să interzică persoanelor 
fizice sau juridice să efectueze tranzacții în 
raport cu instrumente financiare sau să 
limiteze valoarea tranzacțiilor care pot fi 
încheiate cu instrumentele financiare 
respective.

(3) Autoritatea competentă relevantă a 
unui stat membru poate să interzică 
persoanelor fizice sau juridice să efectueze 
tranzacții în raport cu instrumente 
financiare sau să limiteze valoarea 
tranzacțiilor care pot fi încheiate cu 
instrumentele financiare respective.

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate limita posibilitatea 
persoanelor fizice sau juridice de a încheia 
tranzacții cu swapuri pe riscul de credit în 
raport cu o obligație a unui stat membru 
sau a Uniunii sau poate limita valoarea 
pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul 
de credit pe care le pot deține persoanele 
fizice sau juridice în raport cu o obligație a 

(1) Autoritatea competentă relevantă a 
unui stat membru poate limita posibilitatea 
persoanelor fizice sau juridice de a încheia 
tranzacții cu swapuri pe riscul de credit în 
raport cu o obligație a unui stat membru 
sau a Uniunii sau poate limita valoarea 
pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul 
de credit pe care le pot deține persoanele 
fizice sau juridice în raport cu o obligație a 
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unui stat membru sau a Uniunii, atunci 
când sunt îndeplinite următoarele condiții:

unui stat membru sau a Uniunii, atunci 
când sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 
valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă a 
statului membru de origine a locului 
respectiv examinează oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc sau a 
limitării tranzacțiilor cu respectivul 
instrument financiar în acel loc pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului financiar. 

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 
valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă
relevantă examinează oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
instrumentului respectiv sau a limitării 
tranzacțiilor cu respectivul instrument 
financiar pentru a împiedica scăderea 
necontrolată a prețului instrumentului 
financiar.

În cazul în care autoritatea competentă se 
asigură de oportunitatea acțiunii în temeiul 
primului paragraf ,în cazul unei acțiuni sau 
al unei datorii ea interzice sau limitează 
dreptul persoanelor de a încheia vânzări în 
lipsă în locul de tranzacționare sau, în 
cazul altor tipuri de instrumente financiare, 
limitează tranzacțiile cu respectivele 
instrumente în acel loc de tranzacționare. 

În cazul în care autoritatea competentă 
relevantă se asigură de oportunitatea 
acțiunii în temeiul primului paragraf, în 
cazul unei acțiuni sau al unei datorii ea 
interzice sau limitează dreptul persoanelor 
de a încheia vânzări în lipsă sau, în cazul 
altor tipuri de instrumente financiare, 
limitează tranzacțiile cu respectivele 
instrumente. 

Or. en
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea competentă relevantă 
notifică imediat decizia sa AES 
(AEVMP), care, la rândul său, 
informează imediat toate autoritățile 
competente din celelalte state membre în 
care se tranzacționează instrumentul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Dreptul de a adapta temporar procedura 
de cumpărare impusă în cazul presiunii 

generate de vânzările în lipsă
(1) În cazul în care o acțiune sau o 
datorie suverană vândută în lipsă face 
obiectul unui efect de presiune, 
autoritatea competentă relevantă dintr-un 
stat membru poate decide să ajusteze sau 
să suspende procedura de cumpărare 
impusă menționată la articolul 13. 
(2) Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, măsuri care să 
precizeze situațiile în care o acțiune sau o 
datorie suverană vândută în lipsă face 
obiectul unui efect de presiune.

Or. en
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente publică pe site-
ul lor toate deciziile de impunere sau 
reînnoire a măsurilor menționate la 
articolele 16-19.

(1) Autoritățile competente publică pe site-
ul lor toate deciziile de impunere sau 
reînnoire a măsurilor menționate la 
articolele 16-19a.

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile luate în temeiul articolelor 
16-19 intră în vigoare în momentul 
publicării anunțului sau la o dată ulterioară, 
precizată în anunț, și se aplică doar 
tranzacțiilor efectuate după ce măsura a 
intrat în vigoare.

(3) Măsurile luate în temeiul articolelor 
16-19a intră în vigoare în momentul 
publicării anunțului sau la o dată ulterioară, 
precizată în anunț, și se aplică doar 
tranzacțiilor efectuate după ce măsura a 
intrat în vigoare.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de impunerea sau reînnoirea 
unei măsuri luate în temeiul articolelor 16, 
17 sau 18 și înainte de impunerea unei 
restricții în temeiul articolului 19, 
autoritatea competentă notifică AEVMP și 
alte autorități competente cu privire la 

(1) Înainte de impunerea sau reînnoirea 
unei măsuri luate în temeiul articolelor 16, 
16a, 17 sau 18 și înainte de impunerea unei 
restricții în temeiul articolului 19 sau a 
unei ajustări în temeiul articolului 19a, 
autoritatea competentă notifică AES 
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măsura pe care o are în vedere. (AEVMP) și alte autorități competente cu 
privire la măsura pe care o are în vedere.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerea de a impune sau reînnoi o 
măsură luată în temeiul articolelor 16, 17 
și 18 se notifică cu cel puțin 24 de ore 
înainte de momentul la care se dorește 
intrarea în vigoare sau reînnoirea măsurii. 
În situații excepționale, o autoritate 
competentă poate notifica cu mai puțin de 
24 de ore înainte de intrarea în vigoare a 
măsurii atunci când notificarea cu 24 de 
ore înainte nu este posibilă. Notificarea în 
temeiul articolului 19 se face înainte de 
momentul la care se dorește intrarea în 
vigoare a măsurii.

(3) Propunerea de a impune sau reînnoi o 
măsură luată în temeiul articolelor 16, 16a, 
17, 18 și 19a se notifică cu cel puțin 24 de 
ore înainte de momentul la care se dorește 
intrarea în vigoare sau reînnoirea măsurii. 
În situații excepționale, o autoritate 
competentă poate notifica cu mai puțin de 
24 de ore înainte de intrarea în vigoare a 
măsurii atunci când notificarea cu 24 de 
ore înainte nu este posibilă. Notificarea în 
temeiul articolului 19 se face înainte de 
momentul la care se dorește intrarea în 
vigoare a măsurii.

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă a unui stat 
membru care primește notificări în temeiul 
prezentului articol poate lua măsuri în 
conformitate cu articolele 16 - 19 în 
respectivul stat membru în cazul în care se 
convinge că măsura este necesară pentru a 
sprijini cealaltă autoritate competentă. 
Autoritatea competentă notifică la rândul 
său, în conformitate cu alineatele (1) – (3), 

(4) Autoritatea competentă a unui stat 
membru care primește notificări în temeiul 
prezentului articol poate lua măsuri în 
conformitate cu articolele 16 – 19a în 
respectivul stat membru în cazul în care se 
convinge că măsura este necesară pentru a 
sprijini cealaltă autoritate competentă. 
Autoritatea competentă notifică la rândul 
său, în conformitate cu alineatele (1) – (3), 
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atunci când intenționează să ia măsuri. atunci când intenționează să ia măsuri.

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma primirii unei notificări în 
temeiul articolului 22 cu privire la măsurile 
care trebuie impuse sau reînnoite în 
temeiul dispozițiilor de la articolele 16, 17 
sau 18, AEVMP emite în termen de 24 de 
ore un aviz indicând dacă consideră că 
măsurile sau posibilele măsuri sunt 
necesare pentru a face față situației 
excepționale. Avizul precizează dacă 
AEVMP consideră că într-unul sau mai 
multe state membre s-au produs 
evenimente sau evoluții nefavorabile care 
constituie o amenințare serioasă la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței, 
dacă măsurile sau posibilele măsuri sunt 
adecvate și proporționale raportat la 
amenințare și dacă durata propusă a 
acestora este justificată. Dacă AEVMP este 
de părere că este necesară luarea de măsuri 
și de către alte autorități competente pentru 
a răspunde amenințării, ea precizează și 
acest lucru în avizul său. Avizul se publică 
pe site-ul AEVMP.

(2) În urma primirii unei notificări în 
temeiul articolului 22 cu privire la măsurile 
care trebuie impuse sau reînnoite în 
temeiul dispozițiilor de la articolele 16, 
16a, 17, 18 sau 19a, AES (AEVMP)
decide în termen de 24 de ore dacă 
consideră că măsurile sau posibilele măsuri 
sunt necesare pentru a face față situației 
excepționale. Decizia precizează dacă AES 
(AEVMP) consideră că într-unul sau mai 
multe state membre s-au produs 
evenimente sau evoluții nefavorabile care 
constituie o amenințare serioasă la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței, 
dacă măsurile sau posibilele măsuri sunt 
adecvate și proporționale raportat la 
amenințare și dacă durata propusă a 
acestora este justificată. Dacă AES 
(AEVMP) este de părere că este necesară 
luarea de măsuri și de către alte autorități 
competente pentru a răspunde amenințării, 
ea precizează și acest lucru în decizie și 
solicită autorităților competente în cauză 
să ia măsuri în termen de 24 de ore. 
Decizia se publică pe site-ul AES 
(AEVMP).

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate 
competentă intenționează să ia măsuri 
contrare avizului AEVMP exprimat în 
temeiul dispozițiilor de la alineatul (2) sau 
refuză să ia măsuri contrare unui aviz al 
AEVMP exprimat în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul respectiv, acesta publică 
imediat pe site-ul său un comunicat 
explicând în detaliu motivele sale.

(3) Dacă AES (AEVMP) este de părere că 
este necesar să se ia măsuri la nivelul 
Uniunii, în decizie se include o declarație
în acest sens, iar AES (AEVMP) se 
asigură că măsurile sunt aplicate în toată 
Uniunea în termen de 24 de ore. 

Or. en

Amendamentul 114

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AES (AEVMP) reexaminează 
periodic măsurile menționate la prezentul 
articol și, în orice caz, cel puțin o dată la 
trei luni. O măsură care nu este reînnoită 
după această perioadă de trei luni expiră 
în mod automat.

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, în special 
prin reducerea lichidității pe piețele 

eliminat
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respective și crearea de incertitudini 
pentru participanții pe piață, 
disproporționate față de avantajele 
măsurilor.

Or. en

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 24 – 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 de la articolele 16, 17,
sau 18, AEVMP poate lua oricare dintre 
măsurile menționate la alineatul (1) fără 
emiterea avizului prevăzut la articolul 23.

În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au luat măsuri în 
temeiul dispozițiilor de la articolul 16, 16a, 
17, 18 sau 19a, AES (AEVMP) poate lua 
oricare dintre măsurile menționate la 
alineatul (1) fără emiterea deciziei 
prevăzute la articolul 23.

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a hotărî impunea sau înnoirea 
uneia dinte măsurile menționate la alineatul 
(1) AEVMP se consultă, atunci când este 
cazul, cu Comitetul european pentru 
riscuri sistemice sau cu alte autorități
relevante.

(4) Înainte de a hotărî impunea sau înnoirea 
uneia dinte măsurile menționate la alineatul 
(1) AES (AEVMP) informează, atunci 
când este cazul, CERS și autoritățile
relevante.

Or. en
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Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor de la articolele 37 și 
38, măsuri care să precizeze criteriile și 
factorii care trebuie luați în considerare de 
către autoritățile competente și AEVMP
atunci când stabilesc dacă evenimentele 
sau evoluțiile nefavorabile menționate la 
articolele 16, 17, 18 și 23 și amenințările 
menționate la articolul 24 alineatul (2) 
litera (a) se produc. 

Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor de la articolele 37 și 
38, măsuri care să precizeze criteriile și 
factorii care trebuie luați în considerare de 
către autoritățile competente și AES 
(AEVMP) atunci când stabilesc dacă 
evenimentele sau evoluțiile nefavorabile 
menționate la articolele 16, 16a, 17, 18, 
19a și 23 și amenințările menționate la 
articolul 24 alineatul (2) litera (a) se 
produc. 

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă în sensul prezentului 
Regulament. Statele membre informează 
Comisia, AEVMP și autoritățile 
competente ale altor state membre cu 
privire la aceasta.

Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă în sensul prezentului 
regulament. Autoritățile competente 
respective sunt autorități publice. Statele 
membre informează Comisia, AES 
(AEVMP) și autoritățile competente ale 
altor state membre cu privire la aceasta.

Or. en
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Cooperarea cu AES (AEVMP)

(1) Autoritățile competente cooperează cu 
AES (AEVMP) în sensul prezentului 
regulament, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../2010 
[AEVMP]. 
(2) Autoritățile competente furnizează 
fără întârziere AES (AEVMP) toate
informațiile necesare pentru ca aceasta să 
își îndeplinească sarcinile care îi revin în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
.../2010 [AEVMP].

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) AES (AEVMP) poate efectua, de 
asemenea, inspecții la fața locului, cu sau 
fără înștiințare prealabilă.
AES (AEVMP) poate solicita autorităților 
competente din statele membre să 
efectueze sarcini de investigare specifice 
și inspecții la fața locului.

Or. en
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Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 30, 
autoritățile competente transmit AES 
(AEVMP) informațiile obținute de la 
autoritățile competente din țări terțe. 

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP coordonează încheierea unor 
acorduri de cooperare între autoritățile 
competente din statele membre și 
autoritățile competente relevante din țări 
terțe. În acest sens, AEVMP elaborează
un model de acord care poate fi utilizat de 
autoritățile competente.

(2) AES (AEVMP) coordonează încheierea 
unor acorduri de cooperare între autoritățile 
competente din statele membre și 
autoritățile competente relevante din țări 
terțe. În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. .../2010 
[AEVMP], AES (AEVMP) adoptă 
orientări privind un model de acord care 
să fie utilizat de autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru poate transfera unei țări terțe
informații și analiza informațiilor atunci 
când sunt îndeplinite condițiile stabilite în
articolele 25 și 26 din Directiva 95/46/CE 

Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru poate transfera autorității 
competente dintr-o țară terță informații și 
analiza informațiilor atunci când sunt 
îndeplinite condițiile stabilite la articolele 
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și doar de la caz la caz. Autoritatea 
competentă a statului membru trebuie să se 
asigure că transferul este necesar pentru 
scopurile prezentului Regulament. Țara 
terță nu transferă informațiile unei alte țări 
terțe fără autorizarea expresă scrisă a 
autorității competente din statul membru.

25 și 26 din Directiva 95/46/CE și doar de 
la caz la caz. Autoritatea competentă a 
statului membru se asigură că transferul 
este necesar pentru scopurile prezentului 
regulament. Autoritatea competentă din
țara terță nu transferă informațiile 
autorității competente dintr-o altă țară 
terță fără autorizarea expresă scrisă a 
autorității competente din statul membru.

Or. en

Amendamentul 125

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2010 [AEVMP], AES (AEVMP) 
adoptă orientări privind tipul de măsuri 
administrative și penalități care trebuie 
stabilite de statele membre.

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [1 iulie 2012] și
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei și AES (AEVMP) până la 
[1 iulie 2012]. Statele membre notifică fără 
întârziere Comisia și AES (AEVMP) cu 
privire la orice modificare ulterioară a 
acestor dispoziții.

AES (AEVMP) publică pe site-ul său o 
listă a măsurilor administrative și 
penalităților existente în fiecare stat 
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membru. Lista este actualizată periodic.

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează anual AES 
(AEVMP) informații agregate privind 
toate măsurile administrative și 
penalitățile impuse.
Dacă dă publicității faptul că a fost 
impusă o măsură administrativă sau o 
penalitate, o autoritate publică notifică 
simultan AES (AEVMP) cu privire la 
acest lucru.

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită pentru o 
perioadă de timp nedeterminată să adopte 
actele delegate menționate la articolul 2 
alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), 
articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul 
(3), articolul 7 alineatul (3), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (3), articolul 19 
alineatul (4), articolul 19 alineatul (5) și 
articolul 25. 

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 2 alineatul 
(2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 
alineatul (2), articolul 5 alineatul (3), 
articolul 5a alineatul (3), articolul 7 
alineatul (3), articolul 7a alineatul (3),
articolul 8 alineatul (3), articolul 8a 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (3), articolul 19 
alineatele (4) și (5), articolul 19a alineatul 
(2) și articolul 25 este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de patru ani de la …*. 
Comisia întocmește un raport privind 
competențele delegate cel târziu cu șase 
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luni înainte de încheierea perioadei de 
patru ani. Delegarea competențelor se 
reînnoiește automat pentru perioade de 
timp identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul o 
revocă, în conformitate cu articolul 37.
*JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 129

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia face eforturi să consulte AES 
(AEVMP).

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul 
(7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 
alineatul (3), articolul 7 alineatul (3), 
articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul 
(5), articolul 14 alineatul (3), articolul 19 
alineatul (4), articolul 19 alineatul (5) și 
articolul 25 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul european sau 
de către Consiliu. 

(1) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul 
(7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 
alineatul (3), articolul 5a alineatul (3),
articolul 7 alineatul (3), articolul 7a 
alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), 
articolul 8a alineatul (3), articolul 9 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (3), 
articolul 19 alineatele (4) și (5), articolul 
19a alineatul (2) și articolul 25 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. 
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Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea de competențe informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate care 
ar putea face obiectul unei revocări,
precum și eventualele motive ale 
revocării.

(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea de competențe informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate care 
ar putea face obiectul unei revocări.

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot
prezenta obiecții cu privire actele delegate 
în termen de două luni de la data 
notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate prezenta obiecții cu privire la actele 
delegate în termen de trei luni de la data 
notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
o lună.

La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
trei luni.

Or. en
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Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, la expirarea termenului 
respectiv, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

(2) În cazul în care, la expirarea termenului 
menționat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu au 
prezentat obiecții la actul delegat, acesta se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută în actul respectiv.

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul prezintă obiecții față de un act 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecții la un act 
delegat prezintă motivele care au stat la 
baza acestora.

(3) În cazul în care fie Parlamentul 
European, fie Consiliul prezintă obiecții 
față de un act delegat în termenul 
menționat la alineatul (1), acesta nu intră 
în vigoare. În conformitate cu articolul 
296 din TFUE, instituția care formulează 
obiecții la un act delegat prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Termenul pentru adoptarea actelor 
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delegate
Comisia adoptă până la 1 ianuarie 2013 
actele delegate menționate la articolul 2 
alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), 
articolul 4 alineatul (2), articolul 5 
alineatul (3), articolul 5a alineatul (3), 
articolul 7 alineatul (3), articolul 7a 
alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), 
articolul 8a alineatul (3), articolul 9 
alineatul (5), articolul 14 alineatul (3), 
articolul 19 alineatele (4) și (5), articolul 
19a alineatul (2) și articolul 25.

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oportunitatea raportării centralizate 
direct către AES (AEVMP);

Or. en

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile existente, în vigoare înainte de 15 
septembrie 2010, care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pot fi 
aplicate în continuare până la [1 iulie 2013] 
cu condiția de a fi notificate Comisiei. 

Măsurile existente, în vigoare înainte de 15 
septembrie 2010, care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pot fi 
aplicate în continuare până la [31 
decembrie 2012] cu condiția de a fi 
notificate Comisiei. 

Or. en
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Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Personalul și resursele AES (AEVMP)

Până la 31 decembrie 2011, AES 
(AEVMP) își evaluează nevoile în materie 
de personal și de resurse care decurg din 
competențele și atribuțiile prevăzute în 
prezentul regulament și prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii

În septembrie 2008, Comisia de control al operațiunilor bursiere din SUA (Securities 
Exchange Commission) a adoptat măsuri pentru a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
câtorva sute de acțiuni din sectorul financiar, decizie luată ca urmare a falimentului băncii 
Lehman Brothers. Mai multe autorități de reglementare din Europa, printre care FSA, AMF și 
BaFin, i-au călcat pe urme și au luat decizii similare. În mai 2010, ca urmare a zvonurilor și 
speculațiilor legate de datoria suverană a Greciei și CDS, BaFin a adoptat o interzicere 
temporară a vânzării în lipsă fără prevalidare și a CDS fără prevalidare pentru obligațiunile 
suverane din zona euro. 

Lipsa unei legislații europene comune a avut efecte negative atât asupra eficienței măsurilor 
luate, cât și asupra performanței pieței interne, deoarece deciziile luate de diferite state 
membre nu au fost nici coordonate, nici armonizate. Prin urmare, este dificil să se evalueze 
impactul acestor măsuri asupra piețelor financiare. Studiile empirice publicate până acum nu 
prezintă rezultate clare și neechivoce referitoare la efectele economice ale vânzării în lipsă și 
ale tranzacțiilor de tip CDS în ceea ce privește eficiența, lichiditatea și volatilitatea piețelor. 
Cu toate acestea, formarea unor bule uriașe, precum bula „dot-com” care a explodat în 2000, 
demonstrează că vânzarea în lipsă are o capacitate limitată de a echilibra tendințele de pe o 
piață în urcare. Mai mult, există dovezi că, pe termen mediu și lung, vânzarea în lipsă are un 
efect limitat asupra scăderii prețurilor anumitor acțiuni și a cursului anumitor obligațiuni 
suverane și că aceste scăderi ale prețurilor sunt de fapt legate în principal de schimbările 
negative din economia reală.  

Studiile realizate începând cu apogeul crizei din 2008, deși au încercat să prezinte concluzii 
concrete, s-au lovit de un zid. Acest lucru este cauzat în primul rând de lipsa unor măsuri 
coordonate, iar în al doilea rând, de lipsa transparenței în cazul vânzării în lipsă și al 
tranzacțiilor de tip CDS. Cu toate acestea, deși efectul global al vânzării în lipsă, al vânzării în 
lipsă fără prevalidare și a CDS fără prevalidare este dificil de măsurat, efectele negative 
potențiale, enumerate mai jos, sunt în mare parte acceptate:

 Creșterea volatilității și riscul unor reacții exagerate ale piețelor, îndeosebi în 
perioade de instabilitate financiară

Vânzarea în lipsă și vânzarea în lipsă fără prevalidare pot conduce la o scădere excesivă a 
prețurilor acțiunilor și la o decuplare de la valoarea de piață fundamentală. Riscurile sunt
sporite de faptul că aceste poziții scurte pot fi dobândite cu un capital extrem de redus. În 
consecință, aceste practici fac să crească efectul de levier utilizat în sistemul financiar, 
care constituie o cauză unanim acceptată a crizei financiare. 

 Creșterea riscului de abuz de piață, îndeosebi în cursul aceleiași zile

Normele privind abuzul de piață pot fi aplicate doar dacă autoritățile de reglementare 
dispun de toate informațiile necesare. Vânzarea în lipsă și în special vânzarea în lipsă fără 
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prevalidare permit manipularea prețurilor în defavoarea investitorilor instituționali și 
individuali, afectând procesul de formare a prețurilor în cursul unei zile de tranzacționare. 

 Inflația titlurilor și riscul de presiune generat de vânzările în lipsă

Vânzarea în lipsă fără prevalidare poate duce la o situație de inflație a titlurilor, în care 
numărul titlurilor vândute este mai mare decât numărul titlurilor disponibile pe piață în 
mod real. În acest mod, vânzarea masivă în lipsă a titlurilor Volkswagen în 2008, 
combinată cu acumularea de titluri de către Porsche, a dus la o penurie de titluri 
disponibile. Această presiune asupra titlurilor Volkswagen a făcut ca producătorul de 
automobile să aibă cea mai ridicată capitalizare a pieței de la nivel mondial, care s-a 
ridicat la 370 de milioane USD.

 Riscul de nedecontare

Riscul de nedecontare nu este neapărat legat de vânzarea în lipsă fără prevalidare, însă, în 
acest caz, vânzătorul este expus la un risc mai mare de nedecontare. 

 Accentuarea denaturărilor legate de informațiile asimetrice și impactul 
semnificativ asupra condițiilor de finanțare 

Utilizarea CDS ca instrument de evaluare a riscului de țară are un impact important asupra 
ratelor dobânzilor și, așadar, asupra alocării activelor în economia reală. Ineficiența 
acestor piețe poate duce la denaturări în alocarea capitalului pentru economia reală. 

Având în vedere riscurile identificate mai sus, sunt necesare măsuri permanente care să ofere 
un cadru solid pentru eliminarea acestor potențiale efecte negative. În plus, autoritățile 
competente de la nivel național și AEVMP au nevoie de un set de instrumente pentru situațiile 
excepționale. Lipsa actuală a unor astfel de instrumente limitează capacitatea autorităților de 
reglementare de a anticipa și de a reacționa la circumstanțele excepționale. Capacitatea lor de 
a acționa eficient este, de asemenea, limitată de lipsa unor măsuri coordonate și o punere în 
aplicare comună a acestor măsuri. Acest aspect este cu atât mai important, cu cât studiile 
realizate sugerează că măsurile restrictive asupra vânzării în lipsă permit o reducere a 
volatilității numai dacă interdicția vizează participanții care destabilizează prețul acțiunilor. 

Ca răspuns la riscurile identificate, propunerea Comisiei include:
 norme privind transparența care se bazează pe notificarea pozițiilor scurte nete și pe 

marcarea ordinelor de vânzare;
 constrângeri asupra vânzării în lipsă fără prevalidare bazate pe regula localizării și pe 

procedura de cumpărare impusă;
 competențe extinse care vor da autorităților competente de la nivel național 

posibilitatea de a acționa în situații de criză și AEVMP posibilitatea de a coordona și 
de a armoniza aceste intervenții. 

1. Domeniul de aplicare al regulamentului și definiția vânzării în lipsă
 Natura instrumentelor financiare vizate de regulament

Raportorul sprijină propunerea Comisiei de a viza o gamă largă de instrumente financiare și 
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de a axa cea mai mare parte a regulamentului pe titluri, pe datoria suverană și pe swapurile pe 
riscul de credit (CDS). 

Raportorul consideră că regimul de notificare menționat la articolul 8 pentru datoria suverană 
și CDS asociate ar trebui extins și la datoria privată și CDS asociate. Această extindere trebuie 
să garanteze emitenților că nu există nicio manipulare a prețului acestor instrumente, deoarece 
o astfel de manipulare poate duce la creșterea costurilor de creditare pentru emitenți, 
penalizând astfel economia reală.

 Gama de piețe vizate de regulament
Raportorul consideră că regulamentul nu ar trebui să submineze condițiile echitabile de 
concurență pentru diferiții actori de pe piață și, în special, nu ar trebui să penalizeze piețele 
reglementate prin scutirea tranzacțiilor nereglementate.

 Aplicarea în afara Uniunii
Raportorul este de acord cu decizia Comisiei ca aceste reglementări să se aplice tuturor 
persoanelor fizice și juridice, rezidente sau stabilite în interiorul sau în exteriorul Uniunii 
Europene. Aceste măsuri sunt necesare pentru a garanta faptul că traderii nu își schimbă 
rezidența din considerente de reglementare. Mai mult, acest lucru ar garanta tratamentul egal 
al investitorilor din UE și din afara UE.

 Definiția pozițiilor scurte și a pozițiilor descoperite pe CDS - articolele 3-4
Raportorul este de acord cu definiția dată de Comisie pozițiilor scurte. 

Raportorul este de părere că ar trebui să se considere că toți investitorii care dețin un CDS fără 
să posede și obligațiunea de bază dețin o poziție descoperită pe CDS. Utilizarea unui CDS ca 
mijloc pentru acoperirea riscurilor generate de alte instrumente financiare prin creșterea 
cererii de swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane tinde să trimită semnale înșelătoare 
pieței. Astfel de semnale înșelătoare ar putea pune în pericol costurile de finanțare ale statelor 
membre, punând astfel o presiune și mai mare asupra finanțelor publice.

2. Cerințe privind transparența
 Notificarea pozițiilor

Raportorul sprijină propunerea Comisiei, bazată pe recomandările CESR de a impune 
notificarea pozițiilor scurte importante pe acțiuni, pe datorie suverană și pe CDS. Nivelul mai 
mare de transparență obținut prin notificare va consolida încrederea investitorilor și a 
deponenților în piața titlurilor. 

În ceea ce privește titlurile, metoda bazată pe două niveluri pare potrivită, cu un prag de 0,2% 
din valoarea capitalului social emis al societății în cauză în ceea ce privește notificarea 
autorităților competente și un prag de 0,5% în ceea ce privește publicarea. 

În ceea ce privește datoria suverană și CDS, raportorul sprijină propunerea Comisiei ca 
pozițiile pe instrumentele de datorie să fie notificate numai autorităților de reglementare.

Raportorul consideră că un regim de notificare simetric pentru pozițiile lungi bazate pe efectul 
de levier ar fi de dorit în egală măsură, pentru a oferi autorităților de reglementare o imagine 
exactă a efectului de levier utilizat pentru acumularea pozițiilor speculative. 
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În situații excepționale, raportorul recomandă și posibilitatea ca autoritățile de reglementare să 
introducă o cerință de notificare pentru cei care împrumută instrumente financiare. Această 
obligație de notificare ar garanta faptul că autoritățile de reglementare sunt informate în mod 
corespunzător cu privire la eventualele dificultăți ale celor care împrumută titluri, ceea ce 
înseamnă de obicei poziții scurte importante.

 Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă
Raportorul sprijină principiul propunerii Comisiei. 

Marcarea vânzărilor în lipsă este singura modalitate de a monitoriza fluxurile și este, așadar, 
complementară notificării pozițiilor la sfârșitul zilei de tranzacționare. Marcarea va ajuta 
autoritățile de reglementare să verifice respectarea cerințelor de notificare și le va permite să 
înțeleagă mai bine volumul real al vânzărilor în lipsă. Pe lângă aceasta, autoritățile de 
reglementare ar dispune de un instrument pentru a controla absența manipulării prețurilor prin 
operațiuni de vânzare în lipsă în cursul aceleiași zile de tranzacționare. 

Fezabilitatea marcării nu se poate pune la îndoială, întrucât este deja aplicată în SUA și în 
Asia, iar, prin adoptarea acestui sistem, Uniunea Europeană s-ar alinia la standardele 
internaționale. Costurile de punere în aplicare nu sunt cunoscute, dar sunt nesemnificative pe 
termen lung, deoarece ordinele nu sunt mai scumpe în țările în care se aplică proceduri de 
marcare. Cu toate acestea, pentru a reduce costurile de punere în aplicare, raportorul 
recomandă stabilirea unei perioade de tranziție pentru a permite locurilor de tranzacționare să 
includă marcarea în actualizarea uzuală a interfeței lor de execuție a ordinelor. O perioadă de 
tranziție de maximum trei ani pare potrivită.

Pentru a garanta condiții echitabile de concurență, raportorul recomandă marcarea tuturor 
ordinelor, în toate locurile în care pot fi tranzacționate, inclusiv marcarea tranzacțiilor 
nereglementate.

3. Vânzările în lipsă fără prevalidare și CDS descoperite
 Restricții privind vânzarea în lipsă fără prevalidare

Raportorul sprijină limitarea vânzărilor în lipsă la cele bazate pe titluri împrumutate anterior 
sau pe titlurile cu care este garantat împrumutul.

 Interzicerea CDS descoperite
Raportorul sprijină propunerea de a restrânge posibilitatea de cumpărare a swapurilor pe 
riscul de credit al datoriei suverane la cele care dețin datoria suverană respectivă. Tranzacțiile 
de tip CDS trebuie să se bazeze pe principiul interesului asigurabil. 

Raportorul pune, de asemenea, sub semnul întrebării utilitatea posibilității ca instituțiile 
financiare să cumpere swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane a statului lor membru, 
întrucât aceste instituții financiare nu au șanse să supraviețuiască în cazul insolvabilității 
statului membru respectiv.

 Procedurile de cumpărare impusă și penalitățile la T+4
Raportorul sprijină propunerea Comisiei de a impune proceduri automate de cumpărare 
impusă a acțiunilor la T+4 în cazul nedecontării, însoțite de penalități. Exemplul SUA, unde 
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această măsură se aplică din 2008, arată clar că măsura s-a dovedit eficientă pentru a garanta 
disciplina în materie de decontare. 

Raportorul consideră că aceste proceduri de cumpărare impusă ar trebui aplicate tuturor 
tranzacțiilor, inclusiv tranzacțiilor nereglementate, și că AEVMP ar trebui să definească 
natura și nivelul minim al mecanismului de sancționare pentru a evita concurența dintre 
locurile de tranzacționare în funcție de aceste criterii de reglementare.

4. Scutiri
 Piața principală situată în afara Uniunii Europene

Raportorul sprijină propunerea Comisiei. Delocalizarea din considerente de reglementare în 
detrimentul UE pare improbabilă, date fiind reglementările actuale ale pieței din SUA.

 Scutirea activității de formare de piață 
Raportorul sprijină principiul scutirii activităților de formare de piață. Formatorii de piață 
asigură lichiditatea, care este esențială pentru buna funcționare a piețelor; această funcție 
trebuie protejată împotriva comportamentelor oportuniste ale altor participanți de pe piață. 
Contrapartida acestor scutiri ar trebui să fie un angajament veritabil de a asigura lichiditatea 
pieței în mod regulat și continuu. AEVMP trebuie să definească standarde comune pentru a 
garanta o interpretare uniform în întreaga Uniune.

Cu toate acestea, raportorul consideră că este esențial să se evite orice utilizare abuzivă a 
scutirilor respective. Prin urmare, formatorilor de piață care nu și-au separat strict activitățile 
de formatori de piață de activitățile de tranzacționare a titlurilor care nu sunt inițiate de ordine 
din partea clienților nu ar trebui să li se permită să utilizeze aceste scutiri. Mai mult, pentru a 
da autorității de reglementare posibilitatea de a verifica orice utilizare abuzivă a scutirii de 
către un formator de piață, raportorul ia în considerare posibilitatea ca cerințele de la articolul 
5 din regulament să se aplice și formatorilor de piață, întrucât operațiunile obișnuite de 
formare a pieței nu ar trebui să ducă la crearea unei poziții de conducere. La fel, formatorilor 
de piață nu ar trebui să li se permită să păstreze poziții scurte descoperite după o perioadă 
rezonabilă fără să împrumute instrumentul financiar, deoarece formatorii de piață nu sunt 
scutiți de obligațiile de decontare. 

5. Competențele de intervenție ale autorităților competente
 Limitarea vânzărilor în lipsă și a tranzacțiilor de tip CDS în situații nefavorabile:

Raportorul sprijină propunerea Comisiei care conferă autorităților competente de la nivel 
național competențe extinse pentru a reacționa în situații nefavorabile. Raportorul sugerează, 
în aceeași logică, ca autoritățile de reglementare să fie împuternicite să introducă o regulă 
privind creșterea cotației cu un pas – prețul minim pentru un ordin de vânzare în lipsă – în 
astfel de situații. 

 Eventuala limitare a vânzării în lipsă în cazul unei scăderi importante a prețului
Raportorul sprijină principiul acestei măsuri. Pentru a asigura aplicarea consecventă pe piața 
internă și condiții echitabile de concurență, raportorul consideră că limitarea referitoare la un 
anumit instrument financiar ar trebui să se aplice tuturor tranzacțiilor, indiferent de locul în 
care sunt realizate. 
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6. Competențele de intervenție ale AEVMP
 Coordonarea de către AEVMP

Raportorul aprobă competențele de intervenție conferite AEVMP. Raportorul sprijină, de 
asemenea, adoptarea de către AEVMP a unor orientări pentru toate măsurile care pot duce la 
interpretări divergente de către autoritățile competente de la nivel național. 

 Competențele de intervenție conferite AEVMP
Raportorul este mulțumit de competențele conferite AEVMP în propunerea Comisiei. 
Comisia a utilizat toate posibilitățile oferite de Regulamentul AEVMP. Competențele 
conferite AEVMP permit o punere în aplicare coerentă a măsurilor de urgență la nivelul 
Uniunii Europene. 


