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* Procedura de consultare
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***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 
dorește 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 următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (reformare)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0656),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea 
Parlamentului (C7-0382/2011),

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

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 1 martie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul 
(3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 
(A7–0000/2012),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de 
lucru consultativ și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din 
actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă 
codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

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;

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criza financiară a evidențiat puncte 
slabe în funcționarea și transparența 
piețelor financiare. Evoluția piețelor 
financiare a evidențiat necesitatea 
consolidării cadrului de reglementare în 
ceea ce privește piețele instrumentelor 
financiare pentru a asigura creșterea 
gradului de transparență, o mai bună 
protecție a investitorilor, sporirea gradului 
de încredere și reducerea domeniilor 
nereglementate, precum și pentru a conferi 
autorităților de supraveghere competențe 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

(4) Criza financiară a evidențiat puncte 
slabe în funcționarea și transparența 
piețelor financiare. Evoluția piețelor 
financiare a evidențiat necesitatea 
consolidării cadrului de reglementare în 
ceea ce privește piețele instrumentelor 
financiare, inclusiv în cazul tranzacțiilor 
extrabursiere de pe aceste piețe, pentru a 
asigura creșterea gradului de transparență, 
o mai bună protecție a investitorilor, 
sporirea gradului de încredere și reducerea 
domeniilor nereglementate, precum și 
pentru a conferi autorităților de 
supraveghere competențe adecvate pentru 
a-și îndeplini sarcinile.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Există o opinie unanimă în rândul 
organismelor de reglementare la nivel 
internațional conform căreia existența unor 
deficiențe ale guvernanței corporative în 
mai multe instituții financiare, inclusiv 
absența unor mecanisme de control 
eficiente în cadrul acestora, a fost unul 
dintre factorii determinanți ai crizei 
financiare. Asumarea cu imprudență și în 
mod excesiv a unor riscuri poate duce la 
colapsul unor instituții financiare și la 
probleme sistemice în statele membre și la 
nivel global. Conduita incorectă a 
societăților care furnizează servicii 
clienților poate crea prejudicii investitorilor 
și poate duce la pierderea încrederii 

(5) Există o opinie unanimă în rândul 
organismelor de reglementare la nivel 
internațional conform căreia existența unor 
deficiențe ale guvernanței corporative în 
mai multe instituții financiare, inclusiv 
absența unor mecanisme de control 
eficiente în cadrul acestora, a fost unul 
dintre factorii determinanți ai crizei 
financiare. Asumarea cu imprudență și în 
mod excesiv a unor riscuri poate duce la 
colapsul unor instituții financiare și la 
probleme sistemice în statele membre și la 
nivel global. Conduita incorectă a 
societăților care furnizează servicii 
clienților poate crea prejudicii investitorilor 
și poate duce la pierderea încrederii 
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acestora. Pentru a aborda problema 
potențialelor prejudicii aduse de aceste 
deficiențe ale mecanismelor de guvernanță 
corporativă, dispozițiile acestei directive 
trebuie completate cu unele principii mai 
detaliate și standarde minime. Aceste de 
principii și standarde trebuie aplicate 
ținând cont de natura, amploarea și 
complexitatea activităților societăților de 
investiții.

acestora. Pentru a aborda problema 
potențialelor prejudicii aduse de aceste 
deficiențe ale mecanismelor de guvernanță 
corporativă, dispozițiile acestei directive 
trebuie completate cu unele principii mai 
detaliate și standarde minime. Aceste de 
principii și standarde trebuie aplicate 
ținând cont de natura, amploarea și 
complexitatea activităților societăților de 
investiții. Măsurile vizate ar trebui să 
includă limitarea numărului de funcții de 
conducere pe care directorii instituțiilor 
financiare le pot deține. Aceste măsuri ar 
trebui să fie aplicate într-un mod care să 
aibă în vedere necesitatea de a gestiona în 
mod eficace instituțiile respective, 
permițând, de asemenea, dacă este cazul, 
directorilor societăților de investiții să 
exercite în continuare funcția de directori 
ai unor organizații non-profit, în 
conformitate cu principiul 
responsabilității sociale a întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere cele prezentate 
anterior, Directiva 2004/39/CE este 
reformată parțial prin prezenta directivă 
nouă și este înlocuită parțial de 
Regulamentul (UE) nr. …/… (MiFIR). 
Cele două instrumente juridice luate 
împreună trebuie să constituie cadrul 
juridic de reglementare a cerințelor 
aplicabile societăților de investiții, piețelor 
reglementate, furnizorilor de servicii de 
raportare de date, precum și societăților din 
țări terțe care furnizează servicii de 
investiții sau desfășoară activități de 
investiții în Uniune. Prin urmare, prezenta 
directivă trebuie citită împreună cu 

(7) Având în vedere cele prezentate 
anterior, Directiva 2004/39/CE este 
reformată parțial prin prezenta directivă 
nouă și este înlocuită parțial de 
Regulamentul (UE) nr. …/… (MiFIR). 
Cele două instrumente juridice luate 
împreună trebuie să constituie cadrul 
juridic de reglementare a cerințelor 
aplicabile societăților de investiții, piețelor 
reglementate, furnizorilor de servicii de 
raportare de date, precum și instituțiilor 
financiare din țări terțe care furnizează 
servicii de investiții sau desfășoară 
activități de investiții în Uniune. Prin 
urmare, prezenta directivă trebuie citită 
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regulamentul. Directiva trebuie să conțină 
dispozițiile care reglementează autorizarea 
activității, achiziția de participații 
calificate, exercitarea libertății de stabilire 
și a libertății de a presta servicii, condițiile 
de funcționare ale societăților de investiții 
pentru asigurarea protecției investitorilor, 
competențele autorităților de supraveghere 
din statele membre de origine și gazdă, 
regimul sancțiunilor. Având în vedere că 
obiectivul principal și obiectul prezentei 
propuneri este de a coordona dispozițiile 
naționale privind domeniile menționate, 
propunerea trebuie să se bazeze pe articolul 
53 alineatul (1) din TFUE. Adoptarea 
acestor dispoziții sub forma unei directive 
este adecvată pentru a permite, atunci când 
este necesar, adaptarea dispozițiilor de 
punere în aplicare din domeniile 
reglementate de prezenta directivă în 
funcție de particularitățile pieței și ale 
sistemului juridic din fiecare stat membru.

împreună cu regulamentul. Directiva 
trebuie să conțină dispozițiile care 
reglementează autorizarea activității, 
achiziția de participații calificate, 
exercitarea libertății de stabilire și a 
libertății de a presta servicii, condițiile de 
funcționare ale societăților de investiții 
pentru asigurarea protecției investitorilor, 
competențele autorităților de supraveghere 
din statele membre de origine și gazdă, 
regimul sancțiunilor. Având în vedere că 
obiectivul principal și obiectul prezentei 
propuneri este de a coordona dispozițiile 
naționale privind domeniile menționate, 
propunerea trebuie să se bazeze pe articolul 
53 alineatul (1) din TFUE. Adoptarea 
acestor dispoziții sub forma unei directive 
este adecvată pentru a permite, atunci când 
este necesar, adaptarea dispozițiilor de 
punere în aplicare din domeniile 
reglementate de prezenta directivă în 
funcție de particularitățile pieței și ale 
sistemului juridic din fiecare stat membru.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 

(14) Persoanele care își administrează 
propriile active și întreprinderi, care nu 
furnizează niciun serviciu de investiții 
și/sau nu exercită nicio altă activitate de 
investiții decât tranzacționarea în cont 
propriu nu trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt formatori de piață, 
participanți sau membri ai unei piețe 
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reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând  în 
cont propriu. În mod excepțional, nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE. Criteriile tehnice pentru 
stabilirea caracterului auxiliar al unei 
activități față de activitatea principală 
trebuie clarificate prin acte delegate. 
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților trebuie să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin corelarea 
acestora efectuând cumpărări și vânzări 
simultane în cont propriu (tranzacționare 
de tipul back-to-back), iar aceste societăți 
trebuie considerate ca acționând în nume 
propriu și trebuie să intre sub incidența 
prezentei directive care reglementează atât 
executarea de ordine în numele clienților, 
cât și tranzacționarea în cont propriu. 
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 
trebuie considerată ca fiind tranzacționare 
în cont propriu prin executarea ordinelor 
clienților.

reglementate sau ai unui MTF sau execută 
ordine ale clienților lor tranzacționând în 
cont propriu. În mod excepțional, nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive persoanele care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, ca participanți sau membri ai 
unei piețe reglementate sau ai unui MTF, 
inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente financiare derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau 
instrumente derivate pe acestea, ca 
activitate auxiliară activității lor principale, 
care, la nivel de grup, nu este nici 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive, nici furnizarea de 
servicii bancare în sensul Directivei 
2006/48/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
inițierea și exercitarea activității 
instituțiilor de credit1. Criteriile tehnice 
pentru stabilirea caracterului auxiliar al 
unei activități față de activitatea principală 
trebuie clarificate prin standarde tehnice 
de reglementare, ținând seama de 
criteriile specificate în prezenta directivă. 
Tranzacționarea în cont propriu prin 
executarea ordinelor clienților trebuie să 
includă executarea de către societăți a 
ordinelor de la clienți diferiți prin corelarea 
acestora efectuând cumpărări și vânzări 
simultane în cont propriu (tranzacționare 
de tipul back-to-back), iar aceste societăți 
trebuie considerate ca acționând în nume 
propriu și trebuie să intre sub incidența 
prezentei directive care reglementează atât 
executarea de ordine în numele clienților, 
cât și tranzacționarea în cont propriu. 
Executarea de ordine pentru instrumente 
financiare ca activitate auxiliară între două 
persoane a căror activitate principală, la 
nivel de grup, nu este nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici furnizarea de servicii 
bancare în sensul Directivei 2006/48/CE nu 
trebuie considerată ca fiind tranzacționare 
în cont propriu prin executarea ordinelor 
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clienților.
____________________

1 JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre trebuie să asigure 
respectarea dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
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 și cu 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) care 
reglementează activitățile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal desfășurate 
în scopul aplicării prezentei directive. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată de AEVMP în scopul aplicării 
prezentei directive intră sub incidența 
Regulamentului (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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 
10 august 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cerințele 
organizatorice și condițiile de funcționare 
ale întreprinderilor de investiții și termenii 
definiți în sensul directivei menționate 
permite statelor membre să impună, în 
contextul cerințelor organizatorice pentru 
societățile de investiții, înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice care se referă la 
ordinele clienților. Înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice referitoare la 
ordinele clienților este compatibilă cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și este justificată având în vedere 
scopul sporirii gradului de protecție a 
investitorilor, al unei mai bune 
supravegheri a pieței și al creșterii 
certitudinii juridice în interesul societăților 
de investiții și al clienților lor. Importanța 
acestor înregistrări este, de asemenea, 
menționată în recomandările tehnice pentru 
Comisia Europeană, emise de Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare la 29 iulie 
2010. De aceea, este oportun ca prezenta 
directivă să prevadă principiile unui regim 
general aplicabil înregistrării conversațiilor 
telefonice sau a corespondenței electronice 
care se referă la ordine ale clienților.

(42) Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 
10 august 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cerințele 
organizatorice și condițiile de funcționare 
ale întreprinderilor de investiții și termenii 
definiți în sensul directivei menționate 
permite statelor membre să impună, în 
contextul cerințelor organizatorice pentru 
societățile de investiții, înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice care se referă la 
ordinele clienților. Înregistrarea 
conversațiilor telefonice sau a 
corespondenței electronice referitoare la
ordinele clienților este compatibilă cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și este justificată având în vedere 
scopul sporirii gradului de protecție a 
investitorilor, al unei mai bune 
supravegheri a pieței și al creșterii 
certitudinii juridice în interesul societăților 
de investiții și al clienților lor. Importanța 
acestor înregistrări este, de asemenea, 
menționată în recomandările tehnice pentru 
Comisia Europeană, emise de Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare la 29 iulie 
2010. De aceea, este oportun ca prezenta 
directivă să prevadă principiile unui regim 
general aplicabil înregistrării conversațiilor 
telefonice sau a corespondenței electronice 
care se referă la ordine ale clienților sau 
documentării adecvate a conținutului 
respectivelor conversații telefonice sau 
corespondențe electronice, de exemplu 
sub forma proceselor-verbale.

Or. en
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Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Statele membre trebuie să asigure 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal în conformitate cu 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 și 
cu Directiva 2002/58/CE. Această protecție 
trebuie să se aplice în special înregistrărilor 
telefonice și înregistrărilor corespondenței 
electronice necesare în temeiul articolului 
16.

(43) Statele membre trebuie să asigure 
respectarea dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
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 date1 și cu Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice2 (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) care reglementează 
activitățile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal desfășurate în scopul 
aplicării prezentei directive. Această 
protecție trebuie să se aplice în special 
înregistrărilor telefonice și înregistrărilor 
corespondenței electronice. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe) (AEVMP) instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului3 în scopul aplicării prezentei 
directive intră sub incidența 
Regulamentului (UE) 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 date4.
____________________

1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
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3 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
4 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a evoluat semnificativ în 
ultimul deceniu, acestea fiind în prezent 
utilizate pe scară largă de participanții la 
piață. Mulți dintre aceștia utilizează în 
prezent tranzacționarea algoritmică, 
aceasta presupunând un algoritm 
computerizat care stabilește în mod 
automat elemente ale unui ordin cu 
intervenție umană minimă sau fără 
intervenție umană. O subcategorie specială 
a tranzacționării algoritmice este 
tranzacționarea de mare frecvență, care 
implică un sistem de tranzacționare capabil 
să analizeze date și semnale ale pieței cu 
viteză mare și, în urma acestei analize, să 
transmită sau să actualizeze un număr mare 
de ordine într-un interval de timp foarte 
scurt. Tranzacționarea de mare frecvență 
este utilizată de regulă de traderi care își 
utilizează capitalul propriu pentru a 
tranzacționa și nu este o strategie în sine, ci 
mai degrabă utilizarea unei tehnologii 
sofisticate pentru a implementa strategii de 
tranzacționare tradiționale, precum 
formarea pieței sau arbitrajul.

(44) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a evoluat semnificativ în 
ultimul deceniu, acestea fiind în prezent 
utilizate pe scară largă de participanții la 
piață. Mulți dintre aceștia utilizează în 
prezent tranzacționarea algoritmică, 
aceasta presupunând un algoritm 
computerizat care stabilește în mod 
automat elemente ale unui ordin cu 
intervenție umană minimă sau fără 
intervenție umană. O subcategorie specială 
a tranzacționării algoritmice este 
tranzacționarea de mare frecvență, care 
implică un sistem de tranzacționare capabil 
să analizeze date și semnale ale pieței cu 
viteză mare, de obicei milisecunde sau 
microsecunde, și, în urma acestei analize, 
să transmită sau să actualizeze un număr 
mare de ordine într-un interval de timp 
foarte scurt. Tranzacționarea de mare 
frecvență este utilizată de regulă de traderi 
care își utilizează capitalul propriu pentru a 
tranzacționa și nu este o strategie în sine, ci 
poate implica adesea utilizarea unei 
tehnologii sofisticate pentru a implementa 
strategii de tranzacționare tradiționale, 
precum formarea pieței sau arbitrajul.

Or. en
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Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare a dus la creșterea vitezei, 
capacității și complexității modului în care 
investitorii efectuează tranzacții. Aceasta 
permite, de asemenea, participanților la 
piață să faciliteze accesul direct la piață al 
clienților lor prin intermediul sistemelor lor 
de tranzacționare, prin acces electronic 
direct sau prin acces la piață sponsorizat și 
direct. Tehnologiile pentru tranzacționare 
aduc beneficii pieței și participanților la 
piață în general, printr-o participare mai 
largă la piață, creșterea lichidității, spread-
uri mai mici, un grad mai mic volatilitate 
pe termen scurt și existenta unor mijloace 
de a obține o mai bună executare a 
ordinelor pentru clienți. Pe de altă parte, 
tehnologiile pentru tranzacționare implică, 
de asemenea, o serie de potențiale riscuri, 
precum riscul crescut de supraîncărcare a 
sistemelor locurilor de tranzacționare din 
cauza unui volum mare de ordine, riscul ca 
tranzacționarea algoritmică să conducă la 
apariția ordinelor duplicate sau eronate sau 
să funcționeze defectuos, generând o piață 
dezorganizată. În plus, există riscul ca 
sistemele de tranzacționare algoritmică să 
reacționeze excesiv la alte evenimente de 
pe piață, ceea ce poate să agraveze 
volatilitatea în cazul în care există deja o 
problemă pe piață. În fine, tranzacționarea 
algoritmică și tranzacționarea de mare 
frecvență pot conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.

(46) Utilizarea tehnologiilor pentru 
tranzacționare de mare frecvență a dus la 
creșterea vitezei, capacității și 
complexității modului în care investitorii 
efectuează tranzacții. Aceasta permite, de 
asemenea, participanților la piață să 
faciliteze accesul direct la piață al clienților 
lor prin intermediul sistemelor lor de 
tranzacționare, prin acces electronic direct 
sau prin acces la piață sponsorizat și direct. 
Tehnologiile pentru tranzacționare aduc 
beneficii pieței și participanților la piață în 
general, printr-o participare mai largă la 
piață, creșterea lichidității, spread-uri mai 
mici, un grad mai mic volatilitate pe 
termen scurt și existența unor mijloace de a 
obține o mai bună executare a ordinelor 
pentru clienți. Pe de altă parte, tehnologiile 
pentru tranzacționare de mare frecvență
implică, de asemenea, o serie de potențiale 
riscuri, precum riscul crescut de 
supraîncărcare a sistemelor locurilor de 
tranzacționare din cauza unui volum mare 
de ordine, riscul ca tranzacționarea 
algoritmică să conducă la apariția ordinelor 
duplicate sau eronate sau să funcționeze 
defectuos, generând o piață dezorganizată. 
În plus, există riscul ca sistemele de 
tranzacționare algoritmică să reacționeze 
excesiv la alte evenimente de pe piață, ceea 
ce poate să agraveze volatilitatea în cazul 
în care există deja o problemă pe piață. În 
fine, tranzacționarea algoritmică și 
tranzacționarea de mare frecvență pot 
conduce la anumite forme de 
comportament abuziv dacă sunt utilizate în 
mod inadecvat.

Or. en
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Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii locurilor 
de tranzacționare accesate de societățile 
respective. Este de dorit să se impună că
orice societate care practică tranzacționarea 
de mare frecvență să fie autorizată atunci 
când este membră directă a unui loc de 
tranzacționare. Astfel s-ar garanta că aceste 
societăți intră sub incidența cerințelor 
organizatorice prevăzute de directivă și 
sunt supravegheate în mod corespunzător.

(47) Riscurile potențiale implicate de 
utilizarea pe scară tot mai largă a 
tehnologiilor pot fi cel mai bine 
contracarate printr-o combinație de măsuri 
de control al riscului care să vizeze 
societăți care practică tranzacționarea de 
mare frecvență sau algoritmică și alte 
măsuri care să vizeze operatorii tuturor
locurilor de tranzacționare accesate de 
societățile respective. Este de dorit să se 
impună ca orice societate care practică 
tranzacționarea de mare frecvență să fie 
autorizată atunci când este membră directă 
a unui loc de tranzacționare. Astfel s-ar 
garanta că aceste societăți intră sub 
incidența cerințelor organizatorice
prevăzute de directivă și sunt 
supravegheate în mod corespunzător. De 
asemenea, este oportun să se suprime 
practicile de acces electronic direct pentru 
a evita riscul ca societățile care nu dispun 
de suficiente mecanisme de control să 
creeze condiții de tranzacționare de 
natură să perturbe stabilitatea pieței și 
pentru a garanta faptul că participanții la 
piață pot fi identificați și trași la 
răspundere pentru crearea oricăror 
condiții de natură să perturbe stabilitatea 
pieței de care sunt responsabili.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Atât societățile, cât și locurile de 
tranzacționare trebuie să se asigure că sunt 

(48) Atât societățile, cât și locurile de 
tranzacționare trebuie să se asigure că sunt 
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instituite măsuri solide pentru ca 
tranzacționarea automatizată să nu 
genereze o piață dezorganizată și să nu 
poată fi utilizată în scopuri abuzive. 
Locurile de tranzacționare trebuie, de 
asemenea, să asigure sisteme de 
tranzacționare testate corespunzător și cu o 
bună capacitate de reacție, capabile să facă 
față unor fluxuri crescute de ordine sau 
unor crize ale pieței, precum și existența 
unor mecanisme de întrerupere temporară a 
tranzacționării (circuit breakers) în cazul 
unor evoluții bruște și neașteptate ale 
prețurilor.

instituite măsuri solide pentru ca 
tranzacționarea de mare frecvență și
automatizată să nu genereze o piață 
dezorganizată și să nu poată fi utilizată în 
scopuri abuzive. Locurile de tranzacționare 
trebuie, de asemenea, să asigure sisteme de 
tranzacționare testate corespunzător și cu o 
bună capacitate de reacție, capabile să facă 
față unor fluxuri crescute de ordine sau 
unor crize ale pieței, precum și existența 
unor mecanisme de întrerupere temporară a 
tranzacționării (circuit breakers) în cazul 
unor evoluții bruște și neașteptate ale 
prețurilor.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 48a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Este necesar, de asemenea, să se 
asigure că structurile de taxe ale locurilor 
de tranzacționare sunt transparente, 
nediscriminatorii și echitabile și că 
acestea nu sunt organizate astfel încât să 
favorizeze crearea de condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței. Prin urmare, este 
oportun să se asigure aplicarea de taxe 
mai ridicate în cazul unor practici cum ar 
fi anularea unui volum sau unei proporții 
semnificative de ordine, care ar putea 
crea astfel de condiții de natură să 
perturbe stabilitatea pieței. 

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 49



PE485.882v01-00 18/138 PR\895700RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În plus față de măsurile legate de 
tranzacționările algoritmice și de mare 
frecvență, este oportună includerea unor 
măsuri pentru a controla activitatea 
societăților de investiții care furnizează 
clienților acces electronic direct la piețe, 
având în vedere că tranzacționarea 
electronică poate fi desfășurată prin 
intermediul unei societăți care furnizează 
acces electronic la piață, precum și multe 
riscuri similare. Este, de asemenea, 
oportun ca societățile care furnizează 
acces electronic direct la piață să se 
asigure că utilizatorii acestui serviciu au 
calificarea corespunzătoare în acest sens 
și că utilizarea serviciului se supune unui 
control al riscurilor. Se impune ca 
cerințele organizaționale cu privire la 
aceste noi forme de tranzacționare să fie 
specificate mai detaliat în acte delegate. 
Astfel se asigură posibilitatea modificării 
cerințelor respective, atunci când este 
necesar pentru a răspunde evoluțiilor și 
inovărilor în domeniu.

eliminat

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Tranzacționarea de mare frecvență 
este facilitată de colocarea sistemelor 
participanților la piață în imediata 
vecinătate a sistemului de corelare al unui 
loc de tranzacționare. Pentru a asigura 
condiții de tranzacționare ordonate și 
echitabile, este esențial să se impună 
locurilor de tranzacționare să furnizeze 
astfel de servicii de colocare într-un mod 
nediscriminatoriu, echitabil și 
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transparent.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) În special, statele membre ar trebui 
să se asigure că în cazul în care societățile 
de investiții concep produse de investiții 
sau depozite structurate cu scopul de a le 
vinde unor clienți profesioniști sau de 
detaliu, produsele respective sunt 
concepute pentru a îndeplini necesitățile 
unei piețe țintă identificate în cadrul 
categoriei relevante de clienți. În plus, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
societatea de investiții adoptă măsuri 
rezonabile pentru a garanta faptul că 
produsul de investiții este comercializat și 
distribuit clienților din cadrul grupului 
țintă.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante, 
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod

(52) Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante,
este oportun să se impună societăților de 
investiții care furnizează consultanță de 
investiții să specifice în mod clar baza 
recomandărilor pe care le fac, în special 
gama de produse pe care le au în vedere 
pentru a oferi recomandări personale 
clienților, să specifice dacă furnizează 
consultanță de investiții în mod corelat cu 
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independent și dacă oferă clienților o 
analiză în timp real a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că serviciul
este oferit în mod independent. Pentru a 
spori gradul de protecție a investitorilor și 
pentru a garanta clienților o imagine mai 
clară asupra serviciului pe care îl 
primesc, este oportună restrângerea în 
mai mare măsură a posibilității 
societăților de investiții de a accepta sau 
de a primi stimulente de la terți, în special 
de la emitenți sau furnizori de produse,
atunci când acestea furnizează serviciul de 
consultanță de investiții în mod 
independent și serviciul de administrare a 
portofoliului. În astfel de cazuri, trebuie 
permise doar unele beneficii nepecuniare 
limitate, precum instruirea cu privire la 
caracteristicile produselor, cu condiția ca 
aceste beneficii să nu pericliteze 
capacitatea societăților de investiții de a 
urmări interesele clienților, astfel cum 
este prevăzut în detaliu în Directiva 
2006/73/CE.

acceptarea sau primirea de stimulente din 
partea unor terți și dacă societățile de 
investiții oferă clienților o analiză 
periodică a caracterului adecvat al 
instrumentelor financiare pe care le 
recomandă acestora. Este, de asemenea, 
oportun să se impună societăților de 
investiții să explice clienților lor 
fundamentele recomandărilor oferite. 
Pentru defini mai detaliat cadrul de 
reglementare al furnizării de consultanță de 
investiții, păstrând totodată libertatea de 
alegere a societăților de investiții și a 
clienților, este oportună stabilirea 
condițiilor care stau la baza furnizării 
acestui serviciu atunci când societățile de 
investiții își informează clienții că 
consultanța este oferită în mod corelat cu 
acceptarea sau primirea de stimulente din 
partea unor terți. Atunci când furnizează 
serviciul de administrare a portofoliului, o 
societate de investiții ar trebui, înainte de 
încheierea acordului, să informeze clienții 
în legătură cu nivelul estimat al 
stimulentelor, iar totalitatea stimulentelor 
plătite sau primite ar trebui să fie făcută 
publică prin intermediul unor rapoarte 
periodice.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Informațiile pe care societățile de (60) Informațiile pe care societățile de 
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investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice anual, pentru 
fiecare categorie de instrumente financiare, 
cele mai importante cinci locuri în care 
acestea au executat ordine ale clienților în 
cursul anului precedent.

investiții le furnizează clienților cu privire 
la politicile lor de executare a ordinelor 
sunt adesea informații standard și cu 
caracter general și nu permit clienților să 
înțeleagă modul în care vor fi executate 
ordinele sau să verifice respectarea de către 
societățile respective a obligației de a 
executa ordinele în condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți. Pentru a spori 
gradul de protecție a investitorilor, este 
oportun să se precizeze principiile care stau 
la baza furnizării de către societățile de 
investiții a informațiilor cu privire la 
politicile de executare a ordinelor și să se 
impună societăților să publice anual, pentru 
fiecare categorie de instrumente financiare, 
cele mai importante cinci locuri în care 
acestea au executat ordine ale clienților în 
cursul anului precedent și să țină seama, în 
cadrul politicilor lor privind executarea 
optimă, de aceste informații și de 
informațiile publicate de locurile de 
tranzacționare în legătură cu calitatea 
executării.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Criza financiară a scos în evidență 
limite în ceea ce privește abilitatea 
clienților care nu sunt clienți de detaliu de 
a evalua riscul pe care îl implică investițiile 
lor. Trebuie confirmat faptul că este 
necesară asigurarea respectării normelor de 
conduită profesională în ceea ce privește 
acei investitori care au cea mai mare 
nevoie de protecție, fiind totodată oportună 
o mai bună calibrare a cerințelor aplicabile 
diferitelor categorii de clienți. În acest 
scop, este oportună extinderea aplicării 
unor cerințe privind furnizarea de 

(67) Criza financiară a scos în evidență 
limite în ceea ce privește abilitatea 
clienților care nu sunt clienți de detaliu de 
a evalua riscul pe care îl implică investițiile 
lor. Trebuie confirmat faptul că este 
necesară asigurarea respectării normelor de 
conduită profesională în ceea ce privește 
acei investitori care au cea mai mare 
nevoie de protecție, fiind totodată oportună 
o mai bună calibrare a cerințelor aplicabile 
diferitelor categorii de clienți. În acest 
scop, este oportună extinderea aplicării 
unor cerințe privind furnizarea de 
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informații și raportarea la relațiile cu 
contrapărțile eligibile. În special, cerințele 
respective trebuie să vizeze protejarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor ce 
aparțin clienților, precum și furnizarea de 
informații și raportarea referitoare la 
instrumente financiare și tranzacții mai 
complexe. În vederea unei mai bune 
clasificări a municipalităților și a 
autorităților publice locale, este oportun să 
se prevadă cu claritate excluderea acestora 
din lista contrapărților eligibile și a 
clienților considerați a fi profesioniști, 
permițându-le totodată să fie tratate, la 
cerere, ca și clienți profesioniști.

informații și raportarea la relațiile cu 
contrapărțile eligibile. În special, cerințele 
respective trebuie să vizeze protejarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor ce 
aparțin clienților, precum și furnizarea de 
informații și raportarea referitoare la 
instrumente financiare și tranzacții mai 
complexe. În vederea unei mai bune 
ilustrări a funcțiilor municipalităților și 
autorităților publice locale, care nu ar 
trebui să desfășoare activități comerciale 
având ca obiect instrumentele speculative,
este oportun să se prevadă cu claritate 
excluderea acestora din lista contrapărților 
eligibile și a clienților considerați a fi 
profesioniști, permițându-le totodată să fie 
tratate, la cerere, ca și clienți profesioniști.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Statele membre protejează dreptul la 
viață privată al persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în conformitate cu 
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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 73
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie 
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată; 
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

(73) Furnizarea de servicii către clienții de 
detaliu sau către clienții care au ales să 
renunțe la anumite elemente ale protecției 
conferite pentru a fi considerați clienți 
profesioniști trebuie să fie condiționată 
întotdeauna de înființarea unei sucursale pe 
teritoriul Uniunii. Înființarea sucursalei 
respective trebuie să facă obiectul 
autorizării și supravegherii în Uniune. 
Trebuie să existe mecanisme de cooperare 
adecvate între autoritatea competentă în 
cauză și autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Sucursala trebuie să 
dispună liber de suficient capital inițial. 
După ce este autorizată, sucursala trebuie 
să facă obiectul supravegherii în statul 
membru în care aceasta este înființată; 
societatea din țara terță trebuie să poată 
furniza servicii în alte state membre prin 
intermediul sucursalei autorizate și 
supravegheate, cu condiția aplicării unei 
proceduri de notificare. Furnizarea de 
servicii fără existența unor sucursale 
trebuie să fie limitată la contrapărți 
eligibile, să facă obiectul înregistrării pe 
lângă AEVMP și să fie supravegheată în 
țara terță. Trebuie să existe mecanisme de 
cooperare adecvate între AEVMP și 
autoritățile competente din țara terță 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Introducerea unei soluții comerciale 
pentru sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capitaluri proprii ar 
urma să contribuie la crearea unei piețe 

(78) Având în vedere faptul că în prezent 
există o structură a pieței care permite 
concurența între locuri de tranzacționare 
multiple, este esențial ca un sistem 
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europene integrate în mai mare măsură și 
să înlesnească accesul participanților la 
piață la o imagine consolidată a 
informațiilor transparente disponibile 
referitoare la tranzacții. Soluția avută în 
vedere se bazează pe autorizarea 
furnizorilor care funcționează conform 
unor parametri predefiniți și supravegheați 
și care se află în concurență în scopul 
elaborării unor soluții inovatoare și foarte 
sofisticate din punct de vedere tehnic care 
să deservească piața în cea mai mare 
măsură posibilă.

centralizat de raportare eficace să intre în 
funcțiune cât mai curând posibil.
Introducerea unei soluții comerciale pentru 
sistemul centralizat de raportare pentru 
instrumentele de capitaluri proprii ar urma 
să contribuie la crearea unei piețe europene 
integrate în mai mare măsură și să 
înlesnească accesul participanților la piață 
la o imagine consolidată a informațiilor 
transparente disponibile referitoare la 
tranzacții. Soluția avută în vedere se 
bazează pe autorizarea furnizorilor care 
funcționează conform unor parametri 
predefiniți și supravegheați și care se află 
în concurență în scopul elaborării unor 
soluții inovatoare și foarte sofisticate din 
punct de vedere tehnic care să deservească 
piața în cea mai mare măsură posibilă.
Pentru a facilita dezvoltarea rapidă a 
unui sistem centralizat de raportare viabil, 
Comisia ar trebui să adopte cât mai 
curând posibil acte delegate care să 
specifice anumite detalii referitoare la 
obligația de a furniza informații 
aplicabilă furnizorilor de sisteme 
centralizate de raportare (consolidated 
tape providers – CTP).  

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Trebuie să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei 
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Trebuie să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă 

(85) Trebuie să li se acorde autorităților 
competente puteri explicite de a limita 
posibilitatea unei persoane sau a unei
categorii de persoane de a încheia un 
contract pe un instrument derivat pe o 
anumită marfă. Trebuie să fie posibilă 
aplicarea unei limitări atât în cazul 
tranzacțiilor individuale, cât și în cazul 
pozițiilor acumulate în timp. În special în 
cazul al doilea, autoritatea competentă 
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trebuie să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia.

trebuie să se asigure că aceste limite de 
poziție sunt nediscriminatorii, sunt 
explicate în mod clar, țin cont în mod 
corespunzător de specificitatea pieței în 
cauză și sunt necesare pentru a garanta 
integritatea și buna funcționare a acesteia. 
În special, limitele ar trebui să facă 
diferența între pozițiile care reduc în mod 
obiectiv riscurile legate direct de 
activitățile comerciale având drept obiect 
o anumită marfă și celelalte poziții.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86) Toate locurile de tranzacționare în 
care se efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri trebuie să instituie 
limite corespunzătoare sau să aibă 
mecanisme alternative adecvate pentru 
asigurarea lichidității, a cotației ordonate și 
a condițiilor de decontare și pentru 
prevenirea abuzurilor pe piață. AEVMP 
trebuie să țină la zi și să publice o listă a 
măsurilor de acest fel aflate în vigoare, 
descrise succint. Aceste limite și 
mecanisme trebuie aplicate în mod coerent 
și trebuie să țină seama de caracteristicile 
pieței vizate. Trebuie specificate în mod 
clar entitățile vizate de respectivele limite 
sau mecanisme și orice derogări de la 
acestea, precum și pragurile cantitative 
care constituie limite sau care pot da 
naștere altor obligații. Comisia trebuie 
împuternicită să adopte acte delegate, 
inclusiv pentru a se evita orice discrepanțe
între efectele limitelor sau ale 
mecanismelor care se aplică unor contracte 
comparabile în locuri de tranzacționare 
diferite.

(86) Toate locurile de tranzacționare în 
care se efectuează tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri trebuie să instituie 
limite corespunzătoare pentru asigurarea 
lichidității, a cotației ordonate și a 
condițiilor de decontare și pentru 
prevenirea abuzurilor pe piață. AEVMP 
trebuie să țină la zi și să publice o listă a 
măsurilor de acest fel aflate în vigoare, 
descrise succint. Aceste limite trebuie 
aplicate în mod coerent și trebuie să țină 
seama de caracteristicile pieței vizate. 
Trebuie specificate în mod clar entitățile 
vizate de respectivele limite sau 
mecanisme și orice derogări de la acestea, 
precum și pragurile cantitative care 
constituie limite sau care pot da naștere 
altor obligații. Comisia trebuie 
împuternicită să adopte standarde tehnice 
de reglementare, inclusiv pentru a se evita 
orice discrepanțe între efectele limitelor 
care se aplică unor contracte comparabile 
în locuri de tranzacționare diferite.
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Or. en

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86a) Statele membre ar trebui să solicite 
piețelor reglementate și operatorilor de 
sisteme multilaterale de tranzacționare 
(MTF) și de sisteme organizate de 
tranzacționare (OTF) care admit la 
tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente derivate pe mărfuri să aplice, 
pe lângă limitele pozițiilor ex ante, alte 
modalități de control al pozițiilor care 
sunt necesare pentru a asigura 
funcționarea ordonată a piețelor și, în 
special, pentru a reduce potențialul de 
manipulare a pieței de instrumente 
derivate sau de active suport de către 
deținătorii de poziții semnificative și 
pentru a asigura că participanții la piață 
dispun de mecanismele necesare pentru a 
permite decontarea contractelor prin 
livrare fizică dacă este necesar. Aceste 
mecanisme de control ar trebui să includă 
posibilitatea ca locul de tranzacționare să 
solicite membrilor sau participanților să 
lichideze sau să diminueze o poziție 
deținută.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Parlamentul European trebuie să 
dispună de un termen de trei luni de la 
prima transmitere a proiectelor de 

eliminat
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modificare și a măsurilor de punere în 
aplicare pentru a-i permite examinarea 
acestora și exprimarea avizului. Cu toate 
acestea, în cazuri urgente și justificate 
corespunzător, trebuie să fie posibilă 
reducerea acestei perioade. În cazul în 
care, în perioada respectivă, Parlamentul 
European adoptă o rezoluție, Comisia 
trebuie să reexamineze proiectele de 
modificare sau măsurile.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

(106) Pentru a atinge obiectivele stabilite 
în prezenta directivă, trebuie delegată 
Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate articolul 290 din tratat, acte 
privind detaliile legate de exonerări, 
clarificarea definițiilor, criteriile de 
evaluare a proiectelor de achiziții ale 
societăților de investiții, cerințele 
organizaționale pentru societățile de 
investiții, gestionarea conflictelor de 
interese, normele de conduită profesională 
pentru furnizarea de servicii de investiții, 
executarea ordinelor in condițiile cele mai 
favorabile pentru clienți, prelucrarea 
ordinelor clienților, tranzacțiile cu 
contrapărți eligibile, piețele de creștere 
pentru IMM-uri, condițiile pentru 
evaluarea capitalului inițial al societăților
din țări terțe, măsurile privind reziliența 
sistemelor, mecanismele de întrerupere 
temporară a tranzacționării (circuit 
breakers) și tranzacționarea electronică, 
admiterea instrumentelor financiare la 
tranzacționare, suspendarea și retragerea 
instrumentelor financiare de la 
tranzacționare, pragurile pentru raportarea 
pozițiilor deținute de diferitele categorii de 

(106) Trebuie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate 
articolul 290 din tratat, acte privind 
detaliile legate de exonerări, specificarea 
anumitor definiții, criteriile de evaluare a 
proiectelor de achiziții ale societăților de 
investiții, cerințele organizaționale pentru 
societățile de investiții, gestionarea 
conflictelor de interese, normele de 
conduită profesională pentru furnizarea de 
servicii de investiții, executarea ordinelor 
în condițiile cele mai favorabile pentru 
clienți, prelucrarea ordinelor clienților, 
tranzacțiile cu contrapărți eligibile, piețele 
de creștere pentru IMM-uri, condițiile 
pentru evaluarea capitalului inițial al 
instituțiilor financiare din țări terțe, 
măsurile privind reziliența sistemelor, 
mecanismele de întrerupere temporară a 
tranzacționării (circuit breakers) și 
tranzacționarea electronică, admiterea 
instrumentelor financiare la tranzacționare, 
suspendarea și retragerea instrumentelor 
financiare de la tranzacționare, pragurile 
pentru raportarea pozițiilor deținute de 
diferitele categorii de traderi, clarificarea 
conceptului de „condiții comerciale 
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traderi, cooperarea între autoritățile 
competente. Este extrem de importantă 
derularea de către Comisie a unor 
consultări corespunzătoare pe parcursul 
lucrărilor pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează actele delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

rezonabile” necesare pentru ca un 
mecanism de publicare aprobat (APA) să 
publice informații, pentru ca CTP să 
furnizeze accesul la fluxurile de date și 
pentru ca un mecanism de raportare 
aprobat (ARM) să raporteze informații, 
clarificarea detaliilor referitoare la 
obligația de a furniza informații 
aplicabilă CTP, cooperarea între 
autoritățile competente. Este extrem de 
importantă derularea de către Comisie a 
unor consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează actele delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentei directive, trebuie 
conferite Comisiei competențe de punere în 
aplicare. Aceste competențe se referă la 
adoptarea deciziei de echivalență cu privire 
la cadrul legal și de supraveghere al țărilor 
terțe pentru furnizarea de servicii de către 
societățile din țări terțe și pentru 
transmiterea către AEVMP a rapoartelor 
privind pozițiile deținute pe categorii de 
traderi și ele trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

(107) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a prezentei directive, trebuie 
conferite Comisiei competențe de punere în 
aplicare. Aceste competențe ar trebui să se 
refere la adoptarea deciziei de echivalență 
cu privire la cadrul legal și de supraveghere 
al țărilor terțe pentru furnizarea de servicii 
de către instituțiile financiare din țări terțe 
și ele trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie1.
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____________________

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109) Comisia trebuie să adopte proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP și prevăzute la 
articolul 7 privind procedurile de aprobare 
și de respingere a cererilor de autorizare ale 
societăților de investiții, la articolele 9 și 
48 privind cerințele referitoare la organele 
de conducere, la articolul 12 privind 
achiziția de participații calificate, la 
articolul 27 privind obligația de a executa 
ordinele în condițiile cele mai favorabile 
pentru client, la articolele 34 și 54 privind 
cooperarea și schimbul de informații, la 
articolul 36 privind libertatea de a furniza 
servicii și de a desfășura activități de 
investiții, la articolul 37 privind înființarea 
unei sucursale, la articolul 44 privind 
furnizarea de servicii de către societățile 
din țări terțe, la articolul 63 privind 
procedurile de aprobare și de respingere a 
cererilor de autorizare ale furnizorilor de 
servicii de raportare a datelor, la articolele 
66 și 67 privind cerințele organizatorice 
pentru mecanismele de publicare aprobate 
(approved publication arrangements –
APA) și furnizorii de sisteme centralizate 
de raportare (consolidated tape providers –
CTP) și la articolul 84 privind cooperarea 
între autoritățile competente. Comisia 
trebuie să adopte aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin acte 
delegate, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10 –
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(109) Comisia trebuie să adopte proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP care specifică 
criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 
activitate este auxiliară în raport cu 
activitatea principală și sunt prevăzute la 
articolul 7 privind procedurile de aprobare 
și de respingere a cererilor de autorizare ale 
societăților de investiții, la articolele 9 și 
48 privind cerințele referitoare la organele 
de conducere, la articolul 12 privind 
achiziția de participații calificate, la 
articolul 27 privind obligația de a executa 
ordinele în condițiile cele mai favorabile 
pentru client, la articolele 34 și 54 privind 
cooperarea și schimbul de informații, la 
articolul 36 privind libertatea de a furniza 
servicii și de a desfășura activități de 
investiții, la articolul 37 privind înființarea 
unei sucursale, la articolul 44 privind 
furnizarea de servicii de către societățile 
din țări terțe, privind limitele aplicabile 
numărului de contracte pe care o 
persoană le poate încheia într-o anumită 
perioadă de timp, la articolul 63 privind 
procedurile de aprobare și de respingere a 
cererilor de autorizare ale furnizorilor de 
servicii de raportare a datelor, la articolele 
66 și 67 privind cerințele organizatorice 
pentru mecanismele de publicare aprobate 
(approved publication arrangements –
APA) și furnizorii de sisteme centralizate 
de raportare (consolidated tape providers –
CTP) și la articolul 84 privind cooperarea 
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între autoritățile competente. Comisia 
trebuie să adopte aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin acte 
delegate, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10 –
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) Trebuie, de asemenea, să i se confere 
Comisiei competența de a adopta, prin acte 
delegate, standarde tehnice de punere în 
aplicare, în temeiul articolului 291 din 
TFUE și în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Trebuie să se încredințeze AEVMP 
sarcina de a elabora și de a înainta 
Comisiei standarde tehnice de punere în 
aplicare referitoare la articolul 7 privind 
procedurile de aprobare și de respingere a 
cererilor de autorizare ale societăților de 
investiții, la articolul 12 privind achiziția 
de participații calificate, la articolul 18 
privind procesul de tranzacționare și 
finalizarea tranzacțiilor în MTF-uri și OTF-
uri, la articolele 32, 33 și 53 privind 
suspendarea și retragerea instrumentelor de 
la tranzacționare, la articolul 36 privind 
libertatea de a furniza servicii și de a 
desfășura activități de investiții, la articolul 
37 privind înființarea unei sucursale, la 
articolul 44 privind furnizarea de servicii 
de către societățile din țări terțe, la articolul 
60 privind raportarea pozițiilor pe categorii 
de traderi, la articolul 78 privind 
transmiterea de informații către AEVMP, 
la articolul 83 privind obligația de 
cooperare, la articolul 84 privind 
cooperarea între autoritățile competente, la 
articolul 85 privind schimbul de informații 

(110) Trebuie, de asemenea, să i se confere 
Comisiei competența de a adopta proiecte 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
elaborate de AEVMP privind procedurile 
de aprobare și de respingere a cererilor de 
autorizare ale societăților de investiții, la 
articolul 12 privind achiziția de participații 
calificate, la articolul 18 privind procesul 
de tranzacționare și finalizarea tranzacțiilor 
în MTF-uri și OTF-uri, la articolele 32, 33 
și 53 privind suspendarea și retragerea 
instrumentelor de la tranzacționare, la 
articolul 36 privind libertatea de a furniza 
servicii și de a desfășura activități de 
investiții, la articolul 37 privind înființarea 
unei sucursale, la articolul 44 privind 
furnizarea de servicii de către societățile 
din țări terțe, la articolul 60 privind 
raportarea pozițiilor pe categorii de traderi, 
la articolul 78 privind transmiterea de 
informații către AEVMP, la articolul 83 
privind obligația de cooperare, la articolul 
84 privind cooperarea între autoritățile 
competente, la articolul 85 privind 
schimbul de informații și la articolul 88 
privind consultarea înainte de autorizare.
Comisia ar trebui să adopte respectivele 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, în temeiul articolului 
291 din TFUE și în conformitate cu 
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și la articolul 88 privind consultarea înainte 
de autorizare.

articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
de investiții, piețelor reglementate , 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor și societăților din țări terțe care 
furnizează servicii de investiții sau 
desfășoară activități de investiții în 
Uniune.

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
de investiții, piețelor reglementate, 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor și instituțiilor financiare din țări 
terțe care furnizează servicii de investiții 
sau desfășoară activități de investiții în 
Uniunea Europeană.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de servicii de investiții sau 
desfășurarea de activități de investiții de 
către societăți din țări terțe prin înființarea 
unei sucursale;

(b) furnizarea de servicii de investiții sau 
desfășurarea de activități de investiții de 
către instituții financiare din țări terțe prin 
înființarea unei sucursale;

Or. en

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

Această exceptare nu se aplică 
persoanelor exceptate în temeiul 
articolului 2 alineatul (1) litera (i) care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu în calitate de participanți sau 
membri ai unei piețe reglementate sau ai 
unui MTF, inclusiv în calitate de 
formatori de piață pentru instrumente 
derivate pe mărfuri, certificate de emisii 
sau derivate pe acestea;

Persoanele exceptate în temeiul literei (i)
nu trebuie să îndeplinească și condițiile 
prevăzute la această literă pentru a fi 
exceptate;

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) membrilor Sistemului European al 
Băncilor Centrale și ai organismelor 
naționale cu funcții similare din Uniune, ai 
altor organisme publice din Uniune
însărcinate cu gestionarea datoriei publice 
sau care intervin în această gestionare și ai 
organismelor internaționale la care au 
aderat unul sau mai multe state membre;

(g) membrilor Sistemului European al 
Băncilor Centrale și ai organismelor 
naționale cu funcții similare din Uniune, ai 
altor organisme publice din Uniune
însărcinate cu gestionarea datoriei publice 
sau care intervin în această gestionare și ai 
organismelor internaționale la care au 
aderat trei sau mai multe state membre și 
care sunt însărcinate cu gestionarea 
datoriei publice sau care intervin în 
această gestionare;

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) persoanelor care: (i) persoanelor care:

- tranzacționează instrumente financiare în (i) tranzacționează instrumente financiare 
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cont propriu, cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordine ale clienților, sau

în cont propriu, cu excepția persoanelor 
care tranzacționează în cont propriu 
executând ordine ale clienților,

- furnizează servicii de investiții, altele 
decât tranzacționarea în cont propriu, 
exclusiv întreprinderii lor mamă, filialelor 
lor sau altor filiale ale întreprinderii lor 
mamă, sau

(ii) furnizează servicii de investiții, altele 
decât tranzacționarea în cont propriu, 
exclusiv întreprinderii lor mamă, filialelor 
lor sau altor filiale ale întreprinderii lor 
mamă, sau

- furnizează servicii de investiții, altele
decât tranzacționarea în cont propriu,
privind instrumente derivate pe mărfuri, 
contracte derivate menționate în anexa I 
secțiunea C punctul 10 sau certificate de 
emisii ori derivate pe acestea clienților 
activității lor principale, 

(iii) furnizează servicii de investiții, altele 
decât tranzacționarea în cont 
propriu, privind instrumente derivate pe 
mărfuri, contracte derivate menționate în 
anexa I secțiunea C punctul 10 sau 
certificate de emisii ori derivate pe acestea
clienților activității lor principale, 

cu condiția ca, în toate aceste cazuri,
aceste activități să fie auxiliare în raport cu 
activitatea principală la nivel de grup și ca 
activitatea principală să nu constea în 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE;

cu condiția ca, în toate aceste cazuri:

– aceste activități să fie auxiliare în raport 
cu activitatea principală la nivel de grup și 
ca activitatea principală să nu constea în 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE,
– aceste persoane să raporteze anual 
autorității competente relevante 
elementele pe baza cărora ele consideră 
că activitățile lor menționate la punctele 
(i), (ii) și (iii) sunt auxiliare în raport cu 
activitatea lor principală;

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) persoanelor care furnizează servicii de 
consultanță de investiții în cadrul 
exercitării unei alte activități profesionale 
care nu este prevăzută în prezenta 
directivă, cu condiția ca furnizarea 
acestor servicii de consultanță să nu fie 
remunerată în mod specific;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri referitoare la exceptările prevăzute 
la literele (c) și (i) pentru a stabili în mod 
clar cazurile în care  o activitate trebuie 
considerată ca auxiliară în raport cu 
activitatea principală la nivelul grupului 
și pentru a stabili când o activitate este 
exercitată ocazional.

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri referitoare la exceptarea prevăzută
la litera (c) pentru a stabili în mod clar 
când o activitate este exercitată ocazional.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 
activitate este auxiliară în raport cu 
activitatea principală trebuie să țină cont 
cel puțin de următoarele elemente:

eliminat

- măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
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activitățile comerciale sau de activitățile 
de majorare a capitalului propriu;
- capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice criteriile aplicate pentru a stabili 
dacă o activitate este auxiliară în raport 
cu activitatea principală, ținând cont cel 
puțin de următoarele elemente:
(a) măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile 
de majorare a capitalului propriu;
(b) necesitatea ca activitățile auxiliare să 
reprezinte un procent minoritar din 
activitățile desfășurate la nivelul grupului 
și la nivelul entității, fiind exceptate 
serviciile care sunt furnizate în mod 
exclusiv celorlalți membri ai aceluiași 
grup;
(c) nivelul activităților de tranzacționare 
desfășurate sau al serviciilor de investiții 
furnizate în raport cu nivelul înregistrat 
de instituțiile financiare care desfășoară 
aceleași activități sau furnizează aceleași 
servicii;
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
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paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________

* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „întreprindere mică sau mijlocie” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
societate a cărei capitalizare bursieră, pe 
baza cotațiilor de sfârșit de an din ultimii 
trei ani calendaristici, a fost mai mică de 
100 000 000 EUR;

12. „întreprindere mică sau mijlocie” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
societate cu un număr de angajați mai 
mic de 250 de persoane și care are fie o  
cifră de afaceri anuală de cel mult 50 
milioane EUR, fie un bilanț anual total de 
cel mult 43 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 48, în 
afara cazurilor în care prezenta directivă 
conține o dispoziție contrară;

18. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 69, în 
afara cazurilor în care prezenta directivă 
conține o dispoziție contrară;

Or. en
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Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți, care 
include funcțiile manageriale și de 
supraveghere, are autoritate supremă în 
luarea deciziilor și este abilitată să 
stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății. Din organul de 
conducere fac parte persoane care conduc 
efectiv activitatea societății;

27. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți sau 
a unui furnizor de servicii de raportare a 
datelor, care include funcțiile manageriale 
și de supraveghere, are autoritate supremă 
în luarea deciziilor și este abilitată să 
stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății sau a furnizorului de 
servicii de raportare a datelor. Din organul 
de conducere fac parte persoane care 
conduc efectiv activitatea societății;

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „tranzacționare algoritmică” înseamnă 
tranzacționarea de instrumente financiare 
pe baza unui algoritm computerizat care 
stabilește în mod automat, cu intervenție 
umană minimă sau fără intervenție umană, 
unii parametri individuali ai ordinelor, 
precum inițierea ordinului, momentul 
inițierii, prețul sau cantitatea ordinului sau 
modul în care ordinul să fie gestionat după 
trimiterea lui. Această definiție nu include 
sistemele utilizate exclusiv în scopul 
direcționării ordinelor către unul sau mai 
multe locuri de tranzacționare sau al 
confirmării ordinelor;

30. „tranzacționare algoritmică” înseamnă 
tranzacționarea de instrumente financiare 
pe baza unui algoritm computerizat care 
stabilește în mod automat, cu intervenție 
umană minimă sau fără intervenție umană, 
unii parametri individuali ai ordinelor, 
precum inițierea ordinului, momentul 
inițierii, prețul sau cantitatea ordinului sau 
modul în care ordinul să fie gestionat după 
trimiterea lui. Această definiție nu include 
sistemele utilizate exclusiv în scopul 
direcționării ordinelor către unul sau mai 
multe locuri de tranzacționare, al 
confirmării ordinelor sau al executării 
ordinelor clienților sau al îndeplinirii 
oricărei obligații legale prin stabilirea 
unor parametri ai ordinelor;

Or. en



PE485.882v01-00 38/138 PR\895700RO.doc

RO

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „tranzacționare de mare frecvență” 
înseamnă tranzacționarea de instrumente 
financiare la viteze la care timpul de 
latență al mecanismului pentru 
transmiterea, anularea sau modificarea 
ordinelor devine factorul determinant 
pentru timpul necesar în vederea 
comunicării instrucțiunii către un loc de
tranzacționare sau în vederea executării 
unei tranzacții;

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30b. „strategie de tranzacționare de mare 
frecvență” înseamnă o strategie de 
tranzacționare în cont propriu a unui 
instrument financiar care implică 
tranzacționarea de mare frecvență și care 
prezintă cel puțin patru dintre 
următoarele caracteristici:
(i) utilizează facilități de colocare;
(ii) implică o rotație zilnică a portofoliului 
de cel puțin 50 %;
(iii) raportul dintre ordine și tranzacții 
depășește 4:1;
(iv) proporția ordinelor anulate depășește 
20 %;
(v) majoritatea pozițiilor deținute sunt 
lichidate în aceeași zi;
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(vi) peste 50 % dintre ordine sau tranzacții 
sunt efectuate în cadrul unor locuri de 
tranzacționare care oferă reduceri sau 
rabaturi pentru ordinele care furnizează 
lichiditate și sunt eligibile pentru astfel de 
reduceri;

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care 1 ---  să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) punctele (3), 
(11), (12), (27), (28), (29), (30), (30a), 
(30b), (31), (32), (33) din prezentul articol, 
pentru a le adapta evoluțiilor pieței.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*. .

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
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data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 
2014].

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu procedura prevăzută la
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol nu se aplică depozitelor 
structurate emise de instituțiile de credit 
care sunt membre ale unui sistem de 
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garantare a depozitelor recunoscut în 
temeiul Directivei 94/19/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 1994 privind sistemele de 
garantare a depozitelor1.
____________________

1 JO L 135, 31.5.1994, p. 5.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Statele membre de origine recunosc drept 
înregistrări adecvate având drept obiect, 
cel puțin, tranzacțiile încheiate în cont 
propriu și ordine ale clienților în cazurile în 
care se furnizează servicii de primire și 
transmitere a ordinelor și de executare a 
acestora în numele clienților, fie:

(a) înregistrările conversațiilor telefonice 
sau ale corespondenței electronice; fie

(b) documentarea adecvată a conținutului 
respectivelor conversații telefonice sau 
corespondențe electronice, de exemplu 
sub forma proceselor-verbale.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate 
în conformitate cu primul paragraf sunt 

Statele membre solicită ca aceste 
înregistrări să fie păstrate timp de trei ani.
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puse la dispoziția clienților implicați, la 
cererea acestora, și sunt păstrate timp de 
trei ani.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru  1 ---  precizarea 
cerințelor organizatorice concrete 
prevăzute la alineatele (2)-(9) ce trebuie 
impuse societăților de investiții și 
sucursalelor societăților din țări terțe 
autorizate în conformitate cu articolul 43
care oferă diferite servicii și /sau activități 
de investiții și servicii auxiliare sau o 
combinație a acestora.

(12) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru  1 ---  precizarea 
cerințelor organizatorice concrete 
prevăzute la alineatele (2)-(9) ce trebuie 
impuse societăților de investiții și 
sucursalelor instituțiilor financiare din țări 
terțe autorizate în conformitate cu articolul 
43 care oferă diferite servicii și 
/sau activități de investiții și servicii 
auxiliare sau o combinație a acestora.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tranzacționarea algoritmică Tranzacționarea algoritmică și de mare 
frecvență

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică trebuie să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
avea garanția că sistemele sale de 
tranzacționare sunt reziliente, au capacitate 
suficientă și funcționează pe baza unor 
praguri și limite adecvate pentru a preveni 
transmiterea unor ordine eronate sau o 
funcționare necorespunzătoare a sistemului 
care poate genera perturbații ale pieței sau 
poate contribui la apariția acestora. O astfel 
de societate trebuie, de asemenea, să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
garanta că sistemele de tranzacționare nu 
pot fi utilizate în scopuri care contravin 
Regulamentului (UE) nr. [MAR] sau 
regulilor locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace de asigurare a 
continuității activităților pentru a putea 
face față oricărei disfuncții neprevăzute a 
sistemului său de tranzacționare și trebuie 
să se asigure că sistemele sale sunt 
suficient testate și monitorizate 
corespunzător pentru a răspunde cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat.

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică sau de mare 
frecvență trebuie să dispună de sisteme 
eficace și de mecanisme de control al 
riscului pentru a avea garanția că sistemele 
sale de tranzacționare sunt reziliente, au 
capacitate suficientă și funcționează pe 
baza unor praguri și limite adecvate pentru 
a preveni transmiterea unor ordine eronate 
sau o funcționare necorespunzătoare a 
sistemului care poate genera perturbații ale 
pieței sau poate contribui la apariția 
acestora. O astfel de societate trebuie, de 
asemenea, să dispună de sisteme eficace și 
de mecanisme de control al riscului pentru 
a garanta că sistemele de tranzacționare nu 
pot fi utilizate în scopuri care contravin 
Regulamentului (UE) nr. [MAR] sau 
regulilor locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace de asigurare a 
continuității activităților pentru a putea 
face față oricărei disfuncții neprevăzute a 
sistemului său de tranzacționare și trebuie 
să se asigure că sistemele sale sunt 
suficient testate și monitorizate 
corespunzător pentru a răspunde cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 

(3) Dacă o societate de investiții aplică o 
strategie de tranzacționare de mare 
frecvență care îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 4 punctul (30b) 
subpunctul (vi), strategia respectivă se 
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utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

aplică în mod continuu pe întreaga durată a 
ședințelor de tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau ale căror sisteme sunt utilizate 
pentru efectuarea tranzacțiilor. Parametrii 
de tranzacționare sau limitele unei astfel de
strategii de tranzacționare de mare 
frecvență asigură afișarea unor cotații 
ferme la prețuri competitive, asigurând 
astfel, în mod regulat și continuu, 
lichiditatea în cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de 
control care să asigure evaluarea și 
analizarea corespunzătoare a caracterului 
adecvat al persoanelor care utilizează 
acest serviciu, să garanteze că 
persoanelor respective nu li se permite să 
depășească pragurile prestabilite de 
tranzacționare și de creditare, să asigure 
monitorizarea corespunzătoare a 
activităților de tranzacționare desfășurate 
de aceste persoane și să împiedice, prin 
mecanisme adecvate de control al 
riscului, tranzacționări care ar putea 
genera riscuri pentru societatea de 
investiții, care ar putea genera perturbări 
ale pieței sau ar putea contribui la 
apariția acestora sau care ar încălca 
Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare.
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 

(4) Societățile de investiții nu furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare.
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între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare 
desfășurate prin utilizarea acestui serviciu 
respectă cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
furnizeze autorității competente o descriere 
detaliată a funcționării respectivului MTF 
sau OTF. Orice autorizație eliberată unei 
societăți de investiții sau unui operator de 
piață pentru exploatarea unui MTF sau a 
unui OTF se notifică AEVMP. AEVMP 
întocmește o listă a tuturor MTF-urilor și 
OTF-urilor din Uniune. Lista conține 
informații cu privire la serviciile pe care 
MTF-urile sau OTF-urile le furnizează, 
precum și codul unic de identificare pentru 
fiecare MTF sau OTF, care se utilizează în 
scopul raportărilor prevăzute la articolul 23 
și la articolele 5 și 9 din Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MiFIR]. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și asigură actualizarea acesteia.

(7) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
furnizeze autorității competente o descriere 
detaliată a funcționării respectivului MTF 
sau OTF. Orice autorizație eliberată unei 
societăți de investiții sau unui operator de 
piață pentru exploatarea unui MTF sau a 
unui OTF se notifică AEVMP. AEVMP 
întocmește o listă a tuturor MTF-urilor și 
OTF-urilor din Uniune. Lista conține 
informații cu privire la serviciile pe care 
MTF-urile sau OTF-urile le furnizează, 
precum și codul unic de identificare pentru 
fiecare MTF sau OTF, care se utilizează în 
scopul raportărilor prevăzute la articolul 23 
și la articolele 5 și 9 din Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MiFIR]. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și asigură actualizarea acesteia.

Or. en



PR\895700RO.doc 47/138 PE485.882v01-00

RO

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili conținutul și formatul 
descrierilor și notificărilor menționate la 
alineatul (8).

(8) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili conținutul și formatul 
descrierilor și notificărilor menționate la 
alineatul (7).

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun OTF-urilor care 
permit tranzacționarea algoritmică prin 
intermediul sistemelor lor să dispună de 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace 
pentru a se conforma cerințelor stabilite la 
articolul 51.

(4) Statele membre impun OTF-urilor care 
permit tranzacționarea algoritmică sau de 
mare frecvență prin intermediul sistemelor 
lor să dispună de sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se conforma 
cerințelor stabilite la articolul 51.
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Or. en

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care societățile de investiții 
concep produse de investiții sau depozite 
structurate cu scopul de a le vinde unor 
clienți profesioniști sau de detaliu, 
produsele respective sunt concepute 
pentru a îndeplini necesitățile unei piețe-
țintă identificate în cadrul categoriei 
relevante de clienți și că societatea de 
investiții adoptă măsuri rezonabile pentru 
a garanta faptul că produsul de investiții 
este comercializat și distribuit clienților 
din cadrul grupului-țintă.

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– societatea de investiții și serviciile sale;
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica dacă serviciul este furnizat în 
mod independent și dacă recomandările 
astfel făcute se bazează pe o analiză largă 
sau pe o analiză mai restrânsă a pieței și se 
va preciza dacă societatea de investiții va 
furniza clientului o analiză în timp real a 
caracterului adecvat al instrumentelor 
financiare recomandate acestuia,

– societatea de investiții și serviciile sale;
în cazul în care se furnizează consultanță 
de investiții, prin informațiile respective se 
va specifica în prealabil dacă serviciul este 
furnizat în mod corelat cu acceptarea sau 
primirea de stimulente din partea unor 
terți și dacă recomandările astfel făcute se 
bazează pe o analiză largă sau pe o analiză 
mai restrânsă a pieței și se va preciza dacă 
societatea de investiții va furniza clientului 
o analiză periodică a caracterului adecvat 
al instrumentelor financiare recomandate 
acestuia,
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Or. en

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații trebuie
să includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
aceste instrumente sau anumitor strategii 
de investiții,

– structurile de produse și categoriile de 
clienți aferente pieței-țintă identificate,
instrumentele financiare și strategiile de 
investiții propuse; aceste informații ar 
trebui să includă orientări și avertizări 
adecvate privind riscurile inerente 
investiției în aceste structuri de produse și
instrumente sau anumitor strategii de 
investiții,

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf trebuie furnizate într-o 
formă comprehensibilă și astfel încât
clienții sau clienții potențiali  să poată 
înțelege natura serviciului de investiții sau 
a tipului specific de instrument financiar 
propus, precum și riscurile aferente 
acestora și, prin urmare, să poată lua 
decizii în materie de investiții în cunoștință 
de cauză. Aceste informații pot fi furnizate 
sub o formă standardizată.

Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf se furnizează într-o formă 
comprehensibilă și astfel încât  clienții sau 
clienții potențiali să poată înțelege natura 
serviciului de investiții sau a tipului 
specific de instrument financiar propus, 
precum și riscurile aferente acestora și, prin 
urmare, să poată lua decizii în materie de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate sub o formă 
standardizată.

Or. en
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Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat în mod independent, societatea de 
investiții:

(5) În cazul în care o societate de investiții 
își informează clientul cu privire la faptul 
că serviciul de consultanță de investiții este 
furnizat contra cost, societatea de investiții
informează clientul și dacă instrumentele 
financiare recomandate se vor limita la 
instrumentele financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) face o analiză a unui număr suficient 
de mare de instrumente financiare 
disponibile pe piață. Instrumentele 
financiare trebuie să fie diversificate din 
punctul de vedere al tipului și al 
emitenților sau al furnizorilor de produse 
și nu trebuie să se limiteze la acele 
instrumente financiare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu societatea de investiții,

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) nu acceptă și nu primește niciun fel de eliminat
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onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii pecuniare plătite sau acordate de 
terți sau de persoane care acționează în 
numele unor terți în legătură cu 
furnizarea serviciului respectiv către 
client.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, aceasta nu acceptă și nu 
primește niciun fel de onorarii, 
comisioane sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare plătite sau acordate de terți sau 
de persoane care acționează în numele 
unor terți în legătură cu furnizarea 
serviciului respectiv către client.

(6) În cazul în care o societate de investiții 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, aceasta își informează clientul, 
înainte de încheierea acordului, în 
legătură cu nivelul estimat al 
stimulentelor. Totalitatea stimulentelor 
plătite sau primite în perioada precedentă 
sunt făcute publice prin intermediul 
raportului periodic.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit împreună cu un alt serviciu sau 
produs, ca parte a unui pachet sau pentru a 
condiționa o înțelegere sau un pachet, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa 
componentele pachetului în mod separat, 
furnizându-i o evidență separată a 
costurilor și cheltuielilor aferente fiecărei 
componente.

(7) În cazul în care un serviciu de investiții 
este oferit unui client de detaliu împreună 
cu un alt serviciu sau produs, ca parte a 
unui pachet sau pentru a condiționa o 
înțelegere sau un pachet, societatea de 
investiții informează clientul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa componentele 
pachetului în mod separat, furnizându-i o 
evidență separată a costurilor și 
cheltuielilor aferente fiecărei componente.
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Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează, până cel târziu la [], 
orientări pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

AEVMP elaborează, până la ...*, orientări 
pentru evaluarea și supravegherea 
practicilor de vânzare încrucișată, indicând 
în special situațiile în care practicile de 
vânzare încrucișată nu sunt compatibile cu 
obligațiile prevăzute la alineatul (1), și 
actualizează periodic aceste orientări.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru a asigura 
respectarea de către societățile de investiții 
a principiilor aplicabile furnizării de 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
clienților. Aceste acte delegate țin cont de 
următoarele:

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru a asigura 
respectarea de către societățile de investiții 
a principiilor menționate la prezentul 
articol aplicabile furnizării de servicii de 
investiții sau servicii auxiliare clienților.
Aceste acte delegate țin cont de 
următoarele:

Or. en
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Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care furnizează servicii de 
consultanță de investiții sau servicii de 
administrare de portofoliu, societatea de 
investiții obține informațiile necesare 
privind cunoștințele și experiența clientului 
sau ale clientului potențial în materie de 
investiții, în raport cu tipul specific de 
produs sau de serviciu, situația sa 
financiară și obiectivele sale de investiții, 
astfel încât să îi poată recomanda serviciile 
de investiții și instrumentele financiare care 
îi sunt potrivite.

(1) În cazul în care furnizează servicii de 
consultanță de investiții sau servicii de 
administrare de portofoliu, societatea de 
investiții obține informațiile necesare 
privind cunoștințele și experiența clientului 
sau ale clientului potențial în materie de 
investiții, în raport cu tipul specific de 
produs sau de serviciu, situația sa 
financiară, nivelul său de toleranță la risc
și obiectivele sale de investiții, astfel încât 
să îi poată recomanda serviciile de 
investiții și instrumentele financiare care îi 
sunt potrivite și, în special, care sunt 
adaptate la nivelul său de toleranță la 
risc.

Or. en

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile se referă la oricare dintre 
următoarele instrumente financiare:

(a) serviciile sunt în legătură cu oricare 
dintre următoarele instrumente financiare:

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 

(5) Clientul trebuie să primească de la 
societatea de investiții rapoarte adecvate 
privind serviciul pe care aceasta îl 
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furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează consultanță de investiții, 
societatea de investiții precizează modul în 
care recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului.

furnizează clienților săi. Aceste rapoarte 
includ comunicări periodice către clienți, 
ținând cont de tipul și complexitatea 
instrumentelor financiare implicate și de 
natura serviciului furnizat clienților și
includ, după caz, costurile aferente 
tranzacțiilor efectuate și activităților 
derulate în numele clientului. În cazul în 
care furnizează clienților de detaliu
consultanță de investiții, societatea de 
investiții furnizează clientului un 
document pe un suport durabil care să 
precizeze cel puțin obiectivele clientului, 
recomandarea și modul în care 
recomandările formulate corespund 
caracteristicilor personale ale clientului.

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) AEVMP elaborează, până cel târziu la 
[], orientări pentru evaluarea 
instrumentelor financiare care încorporează 
o structură ce face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate, conform 
alineatului (3) litera (a), și actualizează 
periodic aceste orientări.

(7) AEVMP elaborează, până la ...*, 
orientări pentru evaluarea instrumentelor 
financiare care încorporează o structură ce 
face dificilă înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate, conform alineatului (3) 
litera (a), și actualizează periodic aceste 
orientări.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun locurilor de 
executare să pună la dispoziția publicului, 
cel puțin o dată pe an și în mod gratuit, 
date referitoare la calitatea executării 
tranzacțiilor în locul respectiv. Rapoartele 
periodice includ detalii cu privire la prețul, 
rapiditatea și probabilitatea de executare 
pentru fiecare instrument financiar.

(2) Statele membre impun locurilor de 
executare să pună la dispoziția publicului, 
cel puțin o dată pe trimestru și în mod 
gratuit, date referitoare la calitatea 
executării tranzacțiilor în locul respectiv.
Rapoartele periodice includ detalii cu 
privire la prețul, rapiditatea și 
probabilitatea de executare pentru fiecare 
instrument financiar.

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și să publice 
trimestrial, pentru fiecare categorie de 
instrumente financiare, cele mai 
importante cinci locuri în care acestea au 
executat ordine ale clienților în cursul 
trimestrului precedent.

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun societăților de 
investiții să monitorizeze eficacitatea 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor și a politicii lor în acest domeniu 
pentru a identifica lacunele și a le remedia, 
dacă este cazul. În special, societățile de 
investiții examinează în mod regulat dacă 

(5) Statele membre impun societăților de 
investiții să monitorizeze eficacitatea 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor și a politicii lor în acest domeniu 
pentru a identifica lacunele și a le remedia, 
dacă este cazul. În special, societățile de 
investiții examinează în mod regulat dacă 
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locurile de executare prevăzute de politica 
lor de executare a ordinelor permit 
obținerea celui mai bun rezultat posibil 
pentru client sau dacă trebuie să opereze 
modificări ale dispozițiilor lor în materie 
de executare. Statele membre impun 
societăților de investiții să semnaleze 
clienților orice modificare importantă a 
dispozițiilor lor în materie de executare a 
ordinelor sau a politicii lor în acest 
domeniu.

locurile de executare prevăzute de politica 
lor de executare a ordinelor permit 
obținerea celui mai bun rezultat posibil 
pentru client sau dacă trebuie să opereze 
modificări ale dispozițiilor lor în materie 
de executare. Evaluarea respectivă 
examinează și ce modificări trebuie aduse 
politicii de executare a ordinelor în 
contextul informațiilor publicate în 
temeiul alineatelor (2) și (4a). Statele 
membre impun societăților de investiții să 
semnaleze clienților orice modificare 
importantă a dispozițiilor lor în materie de 
executare a ordinelor sau a politicii lor în 
acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să centralizeze și să publice 
anual, pentru fiecare categorie de 
instrumente financiare, cele mai 
importante cinci locuri în care acestea au 
executat ordine ale clienților în cursul 
anului precedent.

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [XXX].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
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______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

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

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea și retragerea instrumentelor 
de la tranzacționare în cadrul unui MTF

Suspendarea și retragerea instrumentelor 
de la tranzacționare în cadrul unui MTF
sau OTF

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF ce suspendă sau 

(1) Statele membre impun ca o societate de 
investiții sau un operator de piață care 
exploatează un MTF sau OTF ce suspendă 
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retrage de la tranzacționare un instrument 
financiar să facă publică această decizie, să 
o comunice piețelor reglementate, altor 
MTF-uri și OTF-urilor care 
tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente.
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca alte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 
necomunicării de informații despre emitent 
sau despre instrumentul financiar, cu 
excepția cazului în care acest lucru ar putea 
afecta în mod semnificativ interesele 
investitorilor sau compromite funcționarea 
ordonată a pieței. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri să comunice deciziile lor 
autorității competente proprii și tuturor 
piețelor reglementate, MTF-urilor și OTF-
urilor care tranzacționează același 
instrument financiar, incluzând o explicație 
dacă decizia a fost să nu se suspende sau să 
nu se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

sau retrage de la tranzacționare un 
instrument financiar să facă publică această 
decizie, să o comunice piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
care tranzacționează același instrument 
financiar și să comunice informațiile 
pertinente autorității competente.
Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. Statele membre impun ca alte 
piețe reglementate, MTF-uri și OTF-uri 
care tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare cât mai curând 
posibil, în cazul în care suspendarea sau 
retragerea se datorează necomunicării de 
informații despre emitent sau despre 
instrumentul financiar, cu excepția cazului 
în care acest lucru ar putea afecta în mod 
semnificativ interesele investitorilor sau
compromite funcționarea ordonată a pieței.
Statele membre impun ca celelalte piețe 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri să 
comunice deciziile lor autorității 
competente proprii și tuturor piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor 
care tranzacționează același instrument 
financiar, incluzând o explicație dacă 
decizia a fost să nu se suspende sau să nu 
se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.
______________
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* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XXX].

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a enumera situațiile specifice în 
care interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ și funcționarea ordonată 
a pieței interne este compromisă, astfel 
cum se menționează la alineatele (1) și (2), 
și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a enumera situațiile specifice în 
care interesele investitorilor sunt afectate în 
mod semnificativ, pentru a preciza ce se 
înțelege prin „cât mai curând posibil” și 
funcționarea ordonată a pieței interne, 
astfel cum se menționează la alineatele (1) 
și (2), și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1), 
inclusiv procedura necesară pentru 
ridicarea suspendării unui instrument 
financiar de la tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Suspendarea și retragerea instrumentelor 
de la tranzacționare în cadrul unui OTF
(1) Statele membre impun ca o societate 
de investiții sau un operator de piață care 
exploatează un OTF ce suspendă sau 
retrage de la tranzacționare un 
instrument financiar să facă publică 
această decizie, să o comunice piețelor 
reglementate, MTF-urilor și altor OTF-
uri care tranzacționează același 
instrument financiar și să comunice 
informațiile pertinente autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre.
(2) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare
care stabilesc formatul și termenele 
pentru comunicările și publicările 
menționate la alineatul (1).
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XXX].

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [XXX].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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Or. en

Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de servicii de către societăți din 
țări terțe

Furnizarea de servicii de către instituții 
financiare din țări terțe

Or. en

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o societate
dintr-o țară terță care intenționează să 
furnizeze sau să exercite servicii sau 
activități de investiții împreună cu orice 
activități auxiliare pentru clienți de detail
de pe teritoriul statelor membre respective 

(2) Statele membre impun ca o instituție 
financiară dintr-o țară terță care 
intenționează să furnizeze sau să exercite 
servicii sau activități de investiții, 
împreună cu orice activități auxiliare 
pentru clienți de detail sau clienți 
profesioniști în sensul anexei II secțiunea 
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să înființeze o sucursală în Uniune. II, pe teritoriul statelor membre respective 
să înființeze o sucursală în Uniune.

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 95, în legătură cu o țară terță, 
dacă măsurile legale și de supraveghere ale 
țării terțe respective asigură faptul că 
firmele autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE [Directiva privind 
adecvarea capitalului] și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

(3) Comisia poate adopta o decizie în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 95 alineatul (2), în 
legătură cu o țară terță, care să precizeze
dacă măsurile legale și de supraveghere ale 
țării terțe respective asigură faptul că 
firmele autorizate în acea țară terță respectă 
cerințele obligatorii din punct de vedere 
juridic care au un efect echivalent cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă, în 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR] și în 
Directiva 2006/49/CE și măsurile de 
punere în aplicare a acestora, precum și 
faptul că țara terță în cauză prevede 
recunoașterea reciprocă echivalentă a 
cadrului prudențial aplicabil societăților de 
investiții autorizate în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) societățile care furnizează și exercită 
servicii și activități de investiții în țara terță 
respectivă fac în mod permanent obiectul 
autorizării și al unei supervizări și asigurări 
eficace a aplicării legii;

(a) societățile de investiții sau operatorii 
de piață care furnizează și exercită servicii 
și activități de investiții în țara terță 
respectivă fac în mod permanent obiectul 
autorizării și al unei supervizări și asigurări 
eficace a aplicării legii;
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Or. en

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) societățile care furnizează și exercită 
servicii și activități de investiții în țara terță 
respectivă fac obiectul unor cerințe privind 
suficiența capitalului și al unor cerințe 
corespunzătoare privind acționarii și 
membrii organului lor de conducere;

(b) societățile de investiții sau operatorii 
de piață care furnizează și exercită servicii 
și activități de investiții în țara terță 
respectivă fac obiectul unor cerințe privind 
suficiența capitalului și al unor cerințe 
corespunzătoare privind acționarii și 
membrii organului lor de conducere;

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) societățile care furnizează și exercită 
servicii și activități de investiții fac 
obiectul unor cerințe organizatorice 
adecvate în domeniul funcțiilor de control 
intern;

(c) societățile de investiții sau operatorii 
de piață care furnizează și exercită servicii 
și activități de investiții fac obiectul unor 
cerințe organizatorice adecvate în 
domeniul funcțiilor de control intern;

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [XXX].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
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* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

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

Or. en

Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 45 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre înregistrează societățile
autorizate în conformitate cu articolul 41.
Registrul este accesibil publicului și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pe care societățile din țări terțe 
sunt autorizate să le furnizeze sau să le 
exercite. Acest registru se actualizează în 
mod regulat. Fiecare autorizație se notifică 
AEVMP.

Statele membre înregistrează instituțiile 
financiare din țări terțe autorizate în 
conformitate cu articolul 41. Registrul este 
accesibil publicului și conține informații 
privind serviciile sau activitățile pe care
instituțiile financiare din țări terțe sunt 
autorizate să le furnizeze sau să le exercite.
Acest registru se actualizează în mod 
regulat. Fiecare autorizație se notifică 
AEVMP.

Or. en

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dedică suficient timp pentru 
îndeplinirea funcțiilor lor.

(a) dedică suficient timp pentru 
îndeplinirea funcțiilor lor.

Ei nu pot combina simultan mai multe 
dintre funcțiile de mai jos:

Ei nu pot deține simultan mai mult de:

(i) funcție de conducere executivă cu două 
funcții de conducere neexecutive;

(i) o funcție de conducere executivă; sau

(ii) patru funcții de conducere neexecutive. (ii) două funcții de conducere neexecutive.

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

O funcție de conducere executivă poate fi 
combinată cu o funcție de conducere 
neexecutivă în cadrul aceluiași grup. 
Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Autoritățile competente pot autoriza un 
membru al organului de conducere al unui 
operator de piață să combine mai multe 
funcții de conducere decât permite 
paragraful anterior, ținând seama de 
circumstanțele individuale și de caracterul, 
amploarea și complexitatea activităților 

Autoritățile competente pot autoriza un 
membru al organului de conducere al unui 
operator de piață să dețină mai multe 
funcții de conducere decât permite 
paragraful anterior sau îi poate solicita să 
dețină mai puține funcții de conducere, 
ținând seama de circumstanțele individuale 
și de caracterul, amploarea și 
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societății de investiții; complexitatea activităților societății de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură funcționarea unor sisteme 
eficace de identificare și gestionare a 
conflictelor dintre operatorul de piață și 
piața reglementată sau membrii săi și 
aplică și menține măsuri corespunzătoare 
pentru a separa diferitele funcții aferente 
activității sale. 

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot autoriza un 
operator de piață să nu înființeze un 
comitet de numire separat, ținând seama de 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților operatorului de piață.

Autoritățile competente pot autoriza un 
operator de piață să nu înființeze un 
comitet de numire separat, ținând seama de 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților operatorului de piață, cu 
condiția existenței unui mecanism 
alternativ comparabil.

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) noțiunile de onestitate, integritate și 
independență de spirit a unui membru al 
organului de conducere, menționate la 
alineatul (1) litera (c);

(c) noțiunile de onestitate, integritate și 
independență de spirit a unui membru al 
organului de conducere, menționate la 
alineatul (1) litera (c), ținând seama de 
sursele potențiale de conflicte de interese;

Or. en

Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2014].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Organul de conducere al unui 
operator de piață trebuie să poată asigura 
faptul că piața reglementată este 
administrată corect și prudent și într-un 
mod care promovează integritatea pieței.

eliminat

Organul de conducere monitorizează și 
evaluează periodic eficacitatea organizării 
pieței reglementate și ia măsurile necesare 
pentru a soluționa eventualele deficiențe.
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Membrii organului de conducere în 
exercițiul funcției de supraveghere au 
acces adecvat la informațiile și 
documentele necesare pentru 
supervizarea și monitorizarea procesului 
decizional al conducerii.

Or. en

Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea competentă refuză 
autorizarea dacă nu este convinsă că 
persoanele care vor conduce efectiv 
activitatea pieței reglementate au o 
reputație suficient de bună sau o experiență 
suficientă sau dacă există motive obiective 
și demonstrabile de a crede că organul de 
conducere al societății ar risca să 
compromită administrarea corectă, 
prudentă și eficace a acesteia și luarea în 
seamă în mod corespunzător a integrității 
pieței.

(7) Autoritatea competentă refuză 
autorizarea dacă nu este convinsă că 
persoanele care vor conduce efectiv 
activitatea pieței reglementate au o 
reputație suficient de bună sau o experiență 
suficientă sau dacă există motive obiective 
și demonstrabile de a crede că organul de 
conducere al operatorului de piață ar risca 
să compromită administrarea corectă, 
prudentă și eficace a acesteia și luarea în 
seamă în mod corespunzător a integrității 
pieței.

Or. en

Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Organul de conducere al unui 
operator de piață trebuie să poată asigura 
faptul că piața reglementată este 
administrată corect și prudent și într-un 
mod care promovează integritatea pieței.
Organul de conducere monitorizează și 
evaluează periodic eficacitatea organizării 
pieței reglementate și ia măsurile necesare 
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pentru a soluționa eventualele deficiențe.
Membrii organului de conducere în 
exercițiul funcției de supraveghere au 
acces adecvat la informațiile și 
documentele necesare pentru 
supervizarea și monitorizarea procesului 
decizional al conducerii.
Organul de conducere elaborează, 
actualizează și publică o prezentare a 
politicilor și practicilor pe care se bazează 
pentru a îndeplini cerințele de la 
prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că toate ordinele introduse în 
sistem de un membru sau participant sunt 
valide cel puțin 500 de milisecunde.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate și pentru a putea să 
întrerupă temporar tranzacționarea dacă 

(2) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
refuza ordinele care depășesc pragurile 
prestabilite de volum și de preț sau care 
sunt clar eronate.
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există o evoluție semnificativă a prețurilor 
la un instrument financiar pe piața 
respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte și pentru a 
putea, în cazuri excepționale, să anuleze, 
să varieze sau să corecteze orice 
tranzacție.

Or. en

Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să poată întrerupe temporar 
tranzacționarea dacă există o evoluție 
semnificativă a prețurilor la un 
instrument financiar pe piața respectivă 
sau pe o piață conexă în decursul unei 
perioade scurte și, în cazuri excepționale, 
să poată anula, varia sau corecta orice 
tranzacție. Statele membre impun ca o 
piață reglementată să asigure că 
parametrii pentru întreruperea 
tranzacționării sunt calibrați într-un mod 
care ține seama de lichiditatea diferitelor 
categorii și subcategorii de active și este 
suficient pentru a evita perturbările 
importante ale bunei desfășurări a 
tranzacționării. Statele membre impun ca 
o piață reglementată să comunice 
parametrii pentru întreruperea 
tranzacționării și modificările importante 
ale acestor parametrii autorității 
competente, care la rândul său le 
comunică AEVMP. AEVMP publică 
parametrii în cauză pe site-ul său de
internet.

Or. en
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Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică nu pot crea sau contribui la 
condiții de tranzacționare de natură să 
perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme 
de limitare a raportului ordinelor 
neexecutate față de tranzacțiile care pot fi 
introduse în sistem de un membru sau de 
un participant, pentru a putea încetini 
fluxul ordinelor dacă există riscul de 
atingere a capacității maxime a sistemului 
său și pentru a limita pasul de cotare minim 
care poate fi executat pe piață.

(3) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
asigura că sistemele de tranzacționare 
algoritmică sau de mare frecvență nu pot
crea sau contribui la condiții de 
tranzacționare de natură să perturbe 
stabilitatea pieței, inclusiv sisteme de 
limitare a raportului ordinelor neexecutate 
față de tranzacțiile care pot fi introduse în 
sistem de un membru sau de un participant, 
pentru a putea încetini fluxul ordinelor 
dacă există riscul de atingere a capacității 
maxime a sistemului său și pentru a limita 
pasul de cotare minim care poate fi 
executat pe piață. În special, statele 
membre interzic unei piețe reglementate 
să permită membrilor săi să furnizeze 
acces electronic direct.

Or. en

Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun ca o piață 
reglementată care permite accesul 
electronic direct să aibă instituite sisteme, 
proceduri și mecanisme eficace pentru a 
se asigura că membrii sau participanții 
sunt autorizați să furnizeze asemenea 
servicii doar dacă sunt societăți de 
investiții autorizate în temeiul prezentei 
directive, că sunt stabilite și aplicate 
criterii corespunzătoare privind caracterul 
adecvat al persoanelor cărora le poate fi 
furnizat un asemenea acces și că 

eliminat
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membrul sau participantul își asumă 
responsabilitatea pentru ordinele și 
tranzacțiile executate prin intermediul 
acestui serviciu.
De asemenea, statele membre impun ca 
piața reglementată să stabilească 
standarde corespunzătoare pentru 
controlul riscurilor și pragurile de 
tranzacționare printr-un astfel de acces și 
să poată identifica și, dacă este necesar, 
sista ordinele sau tranzacțiile unei 
persoane care utilizează accesul 
electronic direct separat de ordinele sau 
tranzacțiile membrului sau 
participantului.

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare și 
structurile de taxe sunt transparente, 
echitabile și nediscriminatorii.

(5) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să se asigure că regulile sale 
cu privire la serviciile de colocare sunt 
transparente, echitabile și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre impun ca o piață 
reglementată să asigure că structurile sale 
de taxe sunt transparente, echitabile și 
nediscriminatorii și că acestea nu creează 
stimulente pentru a plasa, modifica sau 
anula ordine sau pentru a executa 
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tranzacții într-un mod care contribuie la 
condiții perturbatoare de tranzacționare 
sau la abuzul de piață. În special, statele 
membre impun ca o piață reglementată să 
aplice o taxă mai mare pentru 
introducerea unui ordin ulterior anulat 
decât pentru un ordin executat și aplică o 
taxă mai mare în cazul participanților 
care plasează un procentaj mare de 
ordine anulate în comparație cu numărul 
ordinelor executate, pentru a reflecta 
presiunea suplimentară asupra capacității 
sistemului. Statele membre permit ca o 
piață reglementată să își adapteze taxele 
pentru ordinele anulate în funcție de 
durata menținerii unui ordin.

Or. en

Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 51 – paragraful 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a stabili condițiile în care 
tranzacționarea ar trebui întreruptă 
atunci când există o evoluție semnificativă 
a prețului la un instrument financiar pe 
piața respectivă sau pe o piață conexă în 
decursul unei perioade scurte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a stabili controale privind 
accesul electronic direct;

(d) pentru a identifica condițiile în care ar 
putea fi adecvată o încetinire a fluxului 
ordinelor;
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Or. en

Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a asigura faptul că serviciile de 
colocare și structurile de taxe sunt 
echitabile și nediscriminatorii.

(e) pentru a asigura faptul că serviciile de 
colocare și structurile de taxe sunt 
echitabile și nediscriminatorii și că 
structurile de taxe nu creează stimulente 
pentru condiții perturbatoare de 
tranzacționare sau pentru abuzul de piață.

Or. en

Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia , 
să o comunice altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri care tranzacționează 
același instrument financiar  și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință .
Statele membre impun ca alte piețe 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri care 
tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare, în cazul în care 
suspendarea sau retragerea se datorează 
necomunicării de informații despre emitent 
sau despre instrumentul financiar, cu 
excepția cazurilor în care acest lucru ar 

Statele membre impun ca un operator al 
unei piețe reglementate care suspendă sau 
retrage un instrument financiar de la 
tranzacționare să își facă publică decizia , 
să o comunice altor piețe reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri care tranzacționează 
același instrument financiar  și să comunice 
informațiile relevante autorității 
competente. Autoritatea competentă 
informează autoritățile competente ale 
celorlalte state membre în această privință .
Statele membre impun ca alte piețe 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri care
tranzacționează același instrument 
financiar să suspende sau să retragă de 
asemenea instrumentul financiar respectiv 
de la tranzacționare cât mai curând 
posibil, în cazul în care suspendarea sau 
retragerea se datorează necomunicării de 
informații despre emitent sau despre 
instrumentul financiar, cu excepția 
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putea afecta în mod semnificativ interesele 
investitorilor sau compromite funcționarea 
ordonată a pieței. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri să comunice deciziile lor 
autorității competente proprii și tuturor 
piețelor reglementate, MTF-urilor și OTF-
urilor care tranzacționează același 
instrument financiar, incluzând o explicație 
dacă decizia a fost să nu se suspende sau să 
nu se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

cazurilor în care acest lucru ar putea afecta 
în mod semnificativ interesele 
investitorilor sau compromite funcționarea 
ordonată a pieței. Statele membre impun ca 
celelalte piețe reglementate, MTF-uri și 
OTF-uri să comunice deciziile lor 
autorității competente proprii și tuturor 
piețelor reglementate, MTF-urilor și OTF-
urilor care tranzacționează același 
instrument financiar, incluzând o explicație 
dacă decizia a fost să nu se suspende sau să 
nu se retragă instrumentul financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.
______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XXX].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a specifica lista circumstanțelor
specifice în care interesele investitorilor 
sunt afectate în mod semnificativ și 
funcționarea ordonată a pieței interne este 
compromisă, astfel cum se menționează la 
alineatele (1) și (2), și pentru a stabili 
aspecte legate de necomunicarea de 
informații despre emitent sau despre 
instrumentul financiar, astfel cum se 
menționează la alineatul (1).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a specifica lista circumstanțelor 
în care interesele investitorilor sunt afectate 
în mod semnificativ, pentru a preciza ce se 
înțelege prin „cât mai curând posibil” și 
funcționarea ordonată a pieței interne, 
astfel cum se menționează la alineatele (1) 
și (2), și pentru a stabili aspecte legate de 
necomunicarea de informații despre 
emitent sau despre instrumentul financiar, 
astfel cum se menționează la alineatul (1), 
inclusiv procedura necesară pentru 
ridicarea suspendării unui instrument 
financiar de la tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*. 

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp
sau măsuri alternative cu efect echivalent, 
precum administrarea pozițiilor cu 
praguri automate de control, care să fie 
impuse pentru:

Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp 
pentru:

Or. en

Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. Acestea trebuie să 
specifice praguri cantitative clare, precum 
numărul maxim de contracte pe care le 
poate încheia o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente, 
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.

Limitele sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, precum și de modul 
în care aceștia utilizează contractele admise 
la tranzacționare. În special, limitele fac 
diferența între pozițiile care reduc în mod 
obiectiv riscurile legate direct de 
activitățile comerciale având drept obiect 
o anumită marfă și celelalte poziții. 
Acestea trebuie să specifice praguri 
cantitative clare, precum numărul maxim 
de contracte pe care le poate încheia sau 
deține o persoană, ținând seama de 
caracteristicile pieței de mărfuri subiacente,
inclusiv modele de producție, de consum și 
de transport către piață.
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Or. en

Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun ca piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
de OTF-uri care admit la tranzacționare 
sau tranzacționează instrumente derivate 
pe mărfuri să aplice și alte modalități de 
control al pozițiilor care sunt necesare 
pentru a asigura funcționarea ordonată a 
piețelor și, în special, pentru a reduce 
potențialul de manipulare a pieței de 
instrumente derivate sau de active suport 
de către deținătorii de poziții semnificative 
și pentru a asigura că participanții la 
piață dispun de mecanismele necesare 
pentru a permite decontarea contractelor 
prin livrare fizică dacă este necesar. 
Asemenea mecanisme de control includ 
posibilitatea ca locul de tranzacționare să 
solicite membrilor sau participanților să 
suprime sau să diminueze o poziție 
deținută.

Or. en

Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor
sau măsurilor. Autoritatea competentă 
comunică aceste informații AEVMP, care 
publică și menține pe site-ul său internet o 
bază de date care prezintă pe scurt limitele

(2) Piețele reglementate, MTF-urile și 
OTF-urile își informează autoritatea 
competentă cu privire la detaliile limitelor.
Autoritatea competentă comunică aceste 
informații AEVMP, care publică și 
menține pe site-ul său internet o bază de 
date care prezintă pe scurt limitele în 
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sau măsurile în vigoare. vigoare.

Or. en

Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la numărul de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
efectele echivalente pe care trebuie să le 
aibă măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de 
condițiile menționate la alineatul (1) și de 
limitele care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri. 
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de 
asemenea, asupra oricăror măsuri impuse 
de autoritățile competente în conformitate 
cu articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice limitele aplicabile numărului de 
contracte pe care o persoană le poate 
încheia într-o anumită perioadă de timp și 
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controalele suplimentare necesare pentru 
a asigura funcționarea ordonată a 
piețelor, precum și condițiile de exceptare 
și de stabilire a cazurilor în care pozițiile 
reduc în mod obiectiv riscurile legate 
direct de activitățile comerciale având 
drept obiect o anumită marfă. Limitele țin 
seama de condițiile menționate la 
alineatul (1), de necesitatea unei 
diferențieri adecvate între mărfuri și 
categoriile de participanți la piață, 
precum și de limitele care au fost stabilite 
de piețele reglementate, de MTF-uri și de 
OTF-uri.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_____________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente nu impun 
limite sau măsuri alternative mai 
restrictive decât cele adoptate în 
conformitate cu alineatul (3), decât în 
cazuri excepționale în care acestea sunt 
justificate în mod obiectiv și proporționate 
ținând seama de lichiditatea pieței 
specifice și de funcționarea ordonată a 
pieței. Restricțiile sunt valabile o perioadă 

eliminat
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inițială care nu depășește șase luni de la 
data publicării lor pe site-ul internet al 
autorității competente pertinente. O 
asemenea restricție poate fi reînnoită 
pentru perioade suplimentare care nu 
depășesc șase luni fiecare, dacă motivele 
cărora li se datorează restricția se mențin 
în continuare. Dacă restricția nu este 
reînnoită după perioada de șase luni, 
expiră automat.
Atunci când adoptă măsuri mai restrictive 
decât cele adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), autoritățile competente 
notifică AEVMP. Notificarea include o 
justificare a măsurilor mai restrictive. În 
termen de 24 de ore, AEVMP emite un 
aviz în care precizează dacă, în opinia sa, 
măsura este necesară în cazul excepțional 
respectiv. Avizul se publică pe site-ul 
internet al AEVMP.
În cazul în care o autoritate competentă ia 
măsuri contrare unui aviz al AEVMP, 
autoritatea respectivă publică imediat pe 
site-ul său internet o notificare prin care 
explică în amănunt motivele care stau la 
baza deciziei sale.

Or. en

Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XXX].

AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 95, privind măsuri care să 
impună ca toate rapoartele menționate la 
alineatul (1) litera (a) să fie trimise 
AEVMP la un anumit moment din 
săptămână, pentru a fi publicate în mod 
centralizat de aceasta din urmă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
care să specifice măsurile de impunere ca 
toate rapoartele menționate la alineatul 
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(1) litera (a) să fie trimise AEVMP la un 
anumit moment din săptămână, pentru a 
fi publicate în mod centralizat de aceasta 
din urmă.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf până la […].

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 140
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 141
Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a încălcat grav și sistematic dispozițiile 
prezentei directive.

(d) a încălcat grav sau sistematic 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 142
Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP elaborează orientări pentru 
evaluarea caracterului adecvat al 
membrilor organului de conducere descris 
la alineatul (1), ținând seama de diferitele 
roluri și funcții îndeplinite de aceștia.

(2) Până la ...*, AEVMP elaborează 
orientări pentru evaluarea caracterului 
adecvat al membrilor organului de 
conducere descris la alineatul (1), ținând 
seama de diferitele roluri și funcții 
îndeplinite de aceștia, precum și de 
necesitatea de a se evita conflictele de 
interese dintre membrii organului de 
conducere și utilizatorii unui APA, CTP 
sau ARM.

_________________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
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data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru de origine impune ca 
APA să aplice și să mențină măsuri 
administrative eficace destinate să prevină 
conflictele de interese cu clienții săi.

(2) Statul membru de origine impune ca 
APA să aplice și să mențină măsuri 
administrative eficace destinate să prevină 
conflictele de interese cu clienții săi. În 
special, un APA care este și operator de 
piață sau societate de investiții tratează 
toate informațiile colectate în mod 
nediscriminatoriu și aplică și menține 
măsuri corespunzătoare pentru a separa 
diferitele funcții aferente activității sale.

Or. en

Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf până la […].

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) locul de tranzacționare unde a fost 
executată tranzacția sau, altfel, codul
„OTC” (extrabursier);

(g) locul de tranzacționare sau 
internalizatorul sistematic unde a fost 
executată tranzacția sau, altfel, codul
„OTC” (extrabursier);

Or. en

Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) locul de tranzacționare unde a fost 
executată tranzacția sau, altfel, codul
„OTC” (extrabursier);

(g) locul de tranzacționare sau 
internalizatorul sistematic unde a fost 
executată tranzacția sau, altfel, codul
„OTC” (extrabursier);

Or. en

Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, până la […]
în ceea ce privește informațiile publicate în 
conformitate cu articolele 5 și 19 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR] și 
până la […] în ceea ce privește informațiile 
publicate în conformitate cu articolele 9 și 
20 din Regulamentul (UE) nr. …/… 
[MiFIR].

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, până la ...*
în ceea ce privește informațiile publicate în 
conformitate cu articolele 5 și 19 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR] și 
până la ...** în ceea ce privește informațiile 
publicate în conformitate cu articolele 9 și 
20 din Regulamentul (UE) nr. …/… 
[MiFIR].

______________
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* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
** A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri prin care să clarifice 
conceptul de „condiții comerciale 
rezonabile” în legătură cu furnizarea 
accesului la fluxurile de date de la 
alineatele (1) și (2).

(7) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri prin care să clarifice conceptul de
„condiții comerciale rezonabile” în 
legătură cu furnizarea accesului la fluxurile 
de date de la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 8 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte mijloace pentru asigurarea faptului 
că datele publicate de diferiți CTP sunt 
consecvente și permit reprezentarea 
comprehensivă și trimiterea încrucișată la 
alte date similare din alte surse.

(d) alte mijloace pentru asigurarea faptului 
că datele publicate de diferiți CTP sunt 
consecvente și permit reprezentarea 
comprehensivă și trimiterea încrucișată la 
alte date similare din alte surse, precum și 
agregarea la nivelul Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 150
Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru de origine impune ca 
ARM-ul să aplice și să mențină măsuri 
administrative eficace destinate să prevină 
conflictele de interese cu clienții săi.

(2) Statul membru de origine impune ca 
ARM-ul să aplice și să mențină măsuri 
administrative eficace destinate să prevină 
conflictele de interese cu clienții săi. În 
special, un ARM care este și operator de 
piață sau societate de investiții tratează 
toate informațiile colectate în mod 
nediscriminatoriu și aplică și menține 
măsuri corespunzătoare pentru a separa 
diferitele funcții aferente activității sale.

Or. en

Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente menționate la 
alineatul (1) sunt autorități publice, fără a 
se aduce atingere unei eventuale delegări a 
sarcinilor lor către alte entități, în cazurile 
în care această posibilitate este prevăzută 
în mod expres la articolul 23 alineatul (4) .

Autoritățile competente menționate la 
alineatul (1) sunt autorități publice, fără a 
se aduce atingere unei eventuale delegări a 
sarcinilor lor către alte entități, în cazurile 
în care această posibilitate este prevăzută 
în mod expres la articolul 29 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente pentru a aplica o dispoziție a 
prezentei directive, rolurile acestora sunt 

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente pentru a aplica o dispoziție a 
prezentei directive sau a Regulamentului 
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clar definite și acestea cooperează strâns. (UE) nr. …/… [MiFIR], rolurile acestora 
sunt clar definite și acestea cooperează 
strâns.

Or. en

Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru impune ca aceeași 
cooperare să aibă loc între autoritățile 
competente în sensul prezentei directive și 
autoritățile competente însărcinate, în statul 
membru respectiv, cu supravegherea 
instituțiilor de credit și a altor instituții 
financiare, a fondurilor de pensii, a 
OPCVM, a intermediarilor de asigurări și 
reasigurări și a întreprinderilor de asigurări.

Fiecare stat membru impune ca aceeași 
cooperare să aibă loc între autoritățile 
competente în sensul prezentei directive
sau al Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR], și autoritățile competente 
însărcinate, în statul membru respectiv, cu 
supravegherea instituțiilor de credit și a 
altor instituții financiare, a fondurilor de 
pensii, a OPCVM, a intermediarilor de 
asigurări și reasigurări și a întreprinderilor 
de asigurări.

Or. en

Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a avea acces la orice document care 
ar fi pertinent pentru executarea sarcinilor 
de supraveghere , oricare ar fi forma lui, și 
de a primi o copie a acestuia;

(a) de a avea acces la orice document care 
ar fi pertinent pentru executarea sarcinilor 
de supraveghere, oricare ar fi forma lui,
inclusiv la înregistrările menționate la 
articolul 16 alineatul (7), și de a primi o 
copie a acestuia;

Or. en
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Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente 
deținute de societățile de investiții, în cazul 
în care există o suspiciune rezonabilă că 
aceste înregistrări legate de obiectul 
inspecției ar putea fi relevante pentru a 
dovedi o încălcare de către societatea de
investiții a obligațiilor care îi revin în 
temeiul prezentei directive; aceste 
înregistrări nu privesc însă conținutul 
comunicării de care sunt legate ;

(d) de a solicita înregistrările telefonice și 
ale schimburilor informatice existente sau 
înregistrări echivalente menționate la 
articolul 16 alineatul (7) deținute de 
societățile de investiții, în cazul în care 
există o suspiciune rezonabilă că aceste 
înregistrări legate de obiectul inspecției ar 
putea fi relevante pentru a dovedi o 
încălcare de către societatea de investiții a 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
prezentei directive; aceste înregistrări 
privesc însă doar conținutul comunicării de 
care sunt legate în cazul în care 
comunicarea înregistrărilor respectă 
garanțiile de protecție a datelor în vigoare 
în temeiul legislației Uniunii sau 
naționale;

Or. en

Amendamentul 156
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă o solicitare a înregistrărilor 
convorbirilor telefonice sau ale 
schimburilor de date prevăzută la alineatul 
(2) litera (d) necesită o autorizație din 
partea unei autorități judiciare în 
conformitate cu normele naționale, se 
solicită această autorizație. O astfel de 
autorizație poate fi solicitată și ca măsură 
de precauție.

(3) Dacă o solicitare prevăzută la alineatul 
(2) litera (d) a înregistrărilor convorbirilor 
telefonice sau ale schimburilor de date sub 
o formă menționată la articolul 16
alineatul (7) necesită o autorizație din 
partea unei autorități judiciare în 
conformitate cu normele naționale, se 
solicită această autorizație. O astfel de 
autorizație poate fi solicitată și ca măsură 
de precauție.

Or. en
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Amendamentul 157
Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităților competente li se pun la 
dispoziție toate remediile de supraveghere 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.
În limitele prevăzute de cadrul legislativ 
intern, acestea fac uz de următoarele 
remedii:

(1) Autorităților competente li se pun la 
dispoziție toate remediile de supraveghere 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.
În limitele prevăzute de cadrul legislativ 
intern, acestea dispun cel puțin de 
competențele următoare:

Or. en

Amendamentul 158
Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) solicită plata unei compensații sau 
luarea de alte măsuri reparatorii pentru a 
remedia pierderile financiare sau alte 
daune suferite de un investitor ca urmare 
a unei practici sau a unui comportament 
ce încalcă dispozițiile prezentei directive 
sau ale Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Amendamentul 159
Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre furnizează anual 
AEVMP informații agregate cu privire la 
toate măsurile și sancțiunile administrative 
aplicate în conformitate cu alineatele (1) 
și (2).

(3) Statele membre furnizează anual 
AEVMP informații agregate cu privire la 
toate măsurile și sancțiunile administrative 
aplicate în conformitate cu alineatele (1) 
și (2). AEVMP publică aceste informații 
într-un raport anual.
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Or. en

Amendamentul 160
Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
privind procedurile și formatele pentru 
transmiterea informațiile menționate la 
prezentul articol.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 161
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică în 
următoarele cazuri:

(1) Prezentul articol se aplică cel puțin în 
următoarele cazuri:

Or. en
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Amendamentul 162
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) o societate de investiții încalcă, în mod 
repetat, obligația de a furniza informații 
sau rapoarte clienților și obligațiile privind 
evaluarea caracterului adecvat și 
corespunzător în conformitate cu 
dispozițiile naționale de punere în aplicare 
a articolelor 24 și 25;

(l) o societate de investiții încalcă obligația 
de a furniza informații sau rapoarte 
clienților și obligațiile privind evaluarea 
caracterului adecvat și corespunzător în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a articolelor 24 și 25;

Or. en

Amendamentul 163
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) o societate de investiții se află, în mod 
repetat, în situația de a nu obține cel mai 
bun rezultat posibil pentru clienți atunci 
când execută ordine și nu ia măsuri în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a articolului 27 și a 
articolului 28;

(n) o societate de investiții se află în 
situația de a nu obține cel mai bun rezultat 
posibil pentru clienți atunci când execută 
ordine și nu ia măsuri în conformitate cu 
dispozițiile naționale de punere în aplicare 
a articolului 27 și a articolului 28;

Or. en

Amendamentul 164
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) organul de conducere al unui 
furnizor de servicii de raportare a datelor 
nu își îndeplinește îndatoririle care îi 
revin conform articolului 65;

Or. en
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Amendamentul 165
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera rb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(rb) un APA, CTP sau ARM nu 
îndeplinește cerințele organizatorice care 
îl privesc în conformitate cu articolele 66, 
67 sau 68;

Or. en

Amendamentul 166
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) o piață reglementată, un operator de 
piață sau o societate de investiții încalcă, în 
mod repetat, obligația de a publica 
informații conform articolului 3, 5, 7 sau 9 
din Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR];

(s) o piață reglementată, un operator de 
piață sau o societate de investiții încalcă 
obligația de a publica informații conform 
articolului 3, 5, 7 sau 9 din Regulamentul
(UE) nr. …/… [MiFIR];

Or. en

Amendamentul 167
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) o societate de investiții încalcă, în mod 
repetat, obligația de a publica informații 
conform articolelor 13, 17, 19 și 20 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR];

(t) o societate de investiții încalcă obligația 
de a publica informații conform articolelor 
13, 17, 19 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [MiFIR];

Or. en
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Amendamentul 168
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) o societate de investiții încalcă, în mod 
repetat, obligația de a raporta autorităților 
competente tranzacțiile în conformitate cu 
articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [MiFIR];

(u) o societate de investiții încalcă obligația 
de a raporta autorităților competente 
tranzacțiile în conformitate cu articolul 23 
din Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR];

Or. en

Amendamentul 169
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1 – litera z

Textul propus de Comisie Amendamentul

(z) o societate de investiții scoate pe piață, 
distribuie sau vinde instrumente financiare 
sau realizează un tip de activitate 
financiară sau adoptă o practică în 
încălcarea interdicțiilor sau restricțiilor 
impuse conform articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR];

(z) o societate de investiții scoate pe piață, 
distribuie sau vinde instrumente financiare 
sau realizează un tip de activitate 
financiară sau adoptă o practică în 
încălcarea interdicțiilor sau restricțiilor 
impuse conform articolului 31 sau 32 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR];

Or. en

Amendamentul 170
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
echivalentul în moneda națională la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la
10 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
echivalentul în moneda națională la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;

Or. en
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Amendamentul 171
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă beneficiul rezultat din încălcare 
poate fi determinat, statele membre se 
asigură că nivelul maxim nu este mai mic 
decât de două ori valoarea beneficiului 
respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot împuternici 
autoritățile competente să impună tipuri 
suplimentare de sancțiuni sau să impună 
sancțiuni care depășesc cuantumurile 
menționate la alineatul 2 literele (e), (f) și 
(g), cu condiția ca acestea să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
articolul 76.

Or. en

Amendamentul 173
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre împuternicesc 
autoritățile competente să impună 
sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive pentru încălcările dispozițiilor 
prezentei directive și ale Regulamentului 
(UE) nr. …/… [MiFIR] care nu sunt 
menționate la alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 174
Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEVMP emite orientări adresate 
autorităților competente în conformitate cu 
articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010, cu privire la tipurile de măsuri 
și de sancțiuni administrative și la nivelul 
sancțiunilor administrative pecuniare.

(2) Până la ...*, AEVMP emite orientări 
adresate autorităților competente în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 cu 
privire la tipurile de măsuri și de sancțiuni 
administrative și la nivelul sancțiunilor
administrative pecuniare.

__________________

* A se introduce data la JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 175
Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol nu aduce atingere 
capacității autorităților competente de a 
impune sancțiuni penale în cazul în care 
legislația națională le conferă acest drept. 
Sancțiunile penale impuse sunt luate în 
calcul atunci când se stabilește tipul și 
nivelul unei sancțiuni administrative 
aplicate în plus.

Or. en

Amendamentul 176
Propunere de directivă
Articolul 78
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat
Transmiterea de informații privind 
sancțiunile către AEVMP
(1) Statele membre furnizează anual 
AEVMP informații agregate cu privire la 
toate măsurile și sancțiunile 
administrative aplicate în conformitate cu 
articolul 73. AEVMP publică aceste 
informații într-un raport anual.
(2) În cazul în care a făcut publică o 
măsură sau o sancțiune administrativă, 
autoritatea competentă raportează în
același timp acest fapt către AEVMP. 
Dacă o măsură administrativă sau o 
sancțiune administrativă publicată se 
referă la o societate de investiții, AEVMP 
adaugă o trimitere la sancțiunea publicată 
în registrul societăților de investiții 
înființat în temeiul articolului 5 
alineatul (3).
(3) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
privind procedurile și formatele pentru 
transmiterea informațiile menționate în 
prezentul articol.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP transmite Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [XX].

Or. en

Amendamentul 177
Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente, orice persoană care 
lucrează sau a lucrat pentru autoritățile 
competente sau pentru entitățile delegatare 
ale sarcinilor acestora în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (2), precum și 
auditorii sau experții mandatați de 
autoritățile competente respectă secretul 
profesional. Aceștia nu divulgă nicio 
informație confidențială pe care au primit-o 
în exercitarea funcțiilor lor, decât într-o 
formă rezumată sau agregată care 
împiedică identificarea individuală a 
societăților de investiții, a operatorilor de 
piață, a piețelor reglementate sau a oricărei 
alte persoane, fără a se aduce atingere 
cerințelor dreptului penal național sau 
celorlalte dispoziții ale prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente, orice persoană care 
lucrează sau a lucrat pentru autoritățile 
competente sau pentru entitățile delegatare 
ale sarcinilor acestora în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (2), precum și 
auditorii sau experții mandatați de 
autoritățile competente respectă secretul 
profesional. Aceștia nu divulgă nicio 
informație confidențială pe care au primit-o 
în exercitarea funcțiilor lor, decât într-o 
formă rezumată sau agregată care 
împiedică identificarea individuală a 
societăților de investiții, a operatorilor de 
piață, a piețelor reglementate sau a oricărei 
alte persoane, fără a se aduce atingere 
cerințelor dreptului penal național sau 
celorlalte dispoziții ale prezentei directive 
sau ale Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Amendamentul 178
Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere cerințelor 
dreptului penal național, autoritățile 
competente, organismele sau persoanele 
fizice sau juridice altele decât autoritățile 
competente, care primesc informații 
confidențiale în temeiul prezentei directive, 
le pot utiliza doar în executarea sarcinilor 
lor și pentru exercitarea funcțiilor lor, în 
cazul autorităților competente, în cadrul
sferei de aplicare a prezentei directive sau, 
în cazul altor autorități, organisme sau 
persoane fizice sau juridice, în scopurile 
pentru care aceste informații le-au fost 
comunicate și/sau în cadrul procedurilor 

(3) Fără a aduce atingere cerințelor 
dreptului penal național, autoritățile 
competente, organismele sau persoanele 
fizice sau juridice altele decât autoritățile 
competente, care primesc informații 
confidențiale în temeiul prezentei directive
sau al Regulamentului (UE) nr. …/… 
[MiFIR], le pot utiliza doar în executarea 
sarcinilor lor și pentru exercitarea funcțiilor 
lor, în cazul autorităților competente, în 
cadrul sferei de aplicare a prezentei 
directive sau a Regulamentului (UE) 
nr. …/… [MiFIR] sau, în cazul altor 
autorități, organisme sau persoane fizice 
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administrative și judiciare specific legate
de exercitarea funcțiilor respective. Cu 
toate acestea, în cazul în care autoritatea 
competentă sau altă autoritate, organism 
sau persoană care comunică informația își 
exprimă consimțământul în acest sens, 
autoritatea care a primit informația o poate 
utiliza în alte scopuri.

sau juridice, în scopurile pentru care aceste 
informații le-au fost comunicate și/sau în 
cadrul procedurilor administrative și 
judiciare specific legate de exercitarea 
funcțiilor respective. Cu toate acestea, în 
cazul în care autoritatea competentă sau 
altă autoritate, organism sau persoană care 
comunică informația își exprimă 
consimțământul în acest sens, autoritatea 
care a primit informația o poate utiliza în 
alte scopuri.

Or. en

Amendamentul 179
Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice informație confidențială primită, 
schimbată sau transmisă în temeiul 
prezentei directive este supusă cerințelor 
secretului profesional prevăzute de 
prezentul articol. Cu toate acestea, 
prezentul articol nu împiedică autoritățile 
competente să transmită sau să facă schimb 
de informații confidențiale în conformitate 
cu prezenta directivă și cu alte directive 
aplicabile în special societăților de 
investiții, instituțiilor de credit, fondurilor 
de pensii, OPCVM-urilor, intermediarilor 
de asigurări și reasigurări, întreprinderilor 
de asigurare, piețelor reglementate sau 
operatorilor de piață sau altfel cu acordul 
autorității competente, al unei alte 
autorități, al unui alt organism sau al unei 
alte persoane fizice sau juridice care a 
comunicat informațiile respective.

(4) Orice informație confidențială primită, 
schimbată sau transmisă în temeiul 
prezentei directive sau al Regulamentului 
(UE) nr. …/… [MiFIR] este supusă 
cerințelor secretului profesional prevăzute 
de prezentul articol. Cu toate acestea, 
prezentul articol nu împiedică autoritățile 
competente să transmită sau să facă schimb 
de informații confidențiale în conformitate 
cu prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MiFIR] și cu alte directive
sau regulamente aplicabile în special
societăților de investiții, instituțiilor de 
credit, fondurilor de pensii, OPCVM-
urilor, intermediarilor de asigurări și 
reasigurări, întreprinderilor de asigurare, 
piețelor reglementate sau operatorilor de 
piață sau altfel cu acordul autorității 
competente, al unei alte autorități, al unui 
alt organism sau al unei alte persoane fizice 
sau juridice care a comunicat informațiile 
respective.

Or. en
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Amendamentul 180
Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente din diferite state 
membre cooperează între ele de fiecare 
dată când acest lucru este necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin în 
temeiul prezentei directive, utilizând 
competențele care le sunt conferite fie de 
prezenta directivă, fie de dreptul intern.

Autoritățile competente din diferite state 
membre cooperează între ele de fiecare 
dată când acest lucru este necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin în 
temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR], 
utilizând competențele care le sunt 
conferite fie de prezenta directivă, fie de
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR], fie 
de dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 181
Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a facilita și a accelera cooperarea și, 
în special, schimbul de informații, statele 
membre desemnează o autoritate 
competentă unică pentru a servi ca punct 
de contact în sensul prezentei directive. 
Statele membre comunică Comisiei, 
AEVMP și celorlalte state membre numele 
autorităților însărcinate să primească 
cererile de schimb de informații sau de 
cooperare în temeiul prezentului alineat. 
AEVMP publică o listă a acestor autorități 
pe site-ul său internet și asigură 
actualizarea acesteia.

Pentru a facilita și a accelera cooperarea și, 
în special, schimbul de informații, statele 
membre desemnează o autoritate 
competentă unică, pentru a servi ca punct 
de contact în sensul prezentei directive și al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR]. 
Statele membre comunică Comisiei, 
AEVMP și celorlalte state membre numele 
autorităților însărcinate să primească 
cererile de schimb de informații sau de 
cooperare în temeiul prezentului alineat. 
AEVMP publică o listă a acestor autorități 
pe site-ul său internet și asigură 
actualizarea acesteia.

Or. en
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Amendamentul 182
Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea competentă 
are motive întemeiate să bănuiască faptul 
că anumite acte care încalcă dispozițiile 
prezentei directive sunt comise sau au fost 
comise pe teritoriul unui alt stat membru de 
către entități care nu sunt supuse 
supravegherii sale, ea informează 
autoritatea competentă a celuilalt stat 
membru și AEVMP într-un mod cât mai 
detaliat posibil. Autoritatea competentă 
notificată adoptă măsurile necesare. Ea 
comunică rezultatele intervenției sale 
autorității competente care a informat-o și 
AEVMP și, în măsura posibilului, le 
comunică evoluțiile importante apărute 
între timp. Prezentul alineat nu aduce 
atingere competenței autorității competente 
notificatoare.

(4) În cazul în care autoritatea competentă 
are motive întemeiate să bănuiască faptul 
că anumite acte care încalcă dispozițiile 
prezentei directive sau ale 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR]
sunt comise sau au fost comise pe teritoriul 
unui alt stat membru de către entități care 
nu sunt supuse supravegherii sale, ea 
informează autoritatea competentă a 
celuilalt stat membru și AEVMP într-un 
mod cât mai detaliat posibil. Autoritatea 
competentă notificată adoptă măsurile 
necesare. Ea comunică rezultatele 
intervenției sale autorității competente care 
a informat-o și AEVMP și, în măsura 
posibilului, le comunică evoluțiile 
importante apărute între timp. Prezentul 
alineat nu aduce atingere competenței 
autorității competente notificatoare.

Or. en

Amendamentul 183
Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili formulare standard, modele 
și proceduri pentru măsurile de cooperare 
menționate la alineatul (2).

(8) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili formulare standard, modele 
și proceduri pentru măsurile de cooperare 
menționate la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 184
Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 185
Propunere de directivă
Articolul 84 – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea dintre autoritățile competente 
în contextul activităților de supraveghere 
și în vederea verificărilor și a 
investigațiilor la fața locului

Or. en

Amendamentul 186
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 187
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 188
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre care au fost desemnate ca puncte 
de contact în sensul prezentei directive, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1), 
își comunică reciproc fără întârziere 
informațiile necesare în scopul îndeplinirii 
misiunilor atribuite autorităților 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (1) și prevăzute de 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive.

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre care au fost desemnate ca puncte 
de contact în sensul prezentei directive și al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR], 
în conformitate cu articolul 83 alineatul 
(1), își comunică reciproc fără întârziere 
informațiile necesare în scopul îndeplinirii 
misiunilor atribuite autorităților 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (1) și prevăzute de 
dispozițiile adoptate în temeiul prezentei 
directive sau al Regulamentului (UE) nr. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Amendamentul 189
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente care fac schimb de 
informații cu alte autorități competente în 
temeiul prezentei directive pot preciza, în 
momentul comunicării, că informațiile 
respective nu pot fi divulgate fără acordul 
lor expres, caz în care aceste informații pot 
fi schimbate doar în scopurile pentru care 
autoritățile respective și-au dat acordul.

Autoritățile competente care fac schimb de 
informații cu alte autorități competente în 
temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR]
pot preciza, în momentul comunicării, că 
informațiile respective nu pot fi divulgate 
fără acordul lor expres, caz în care aceste 
informații pot fi schimbate doar în 
scopurile pentru care autoritățile respective 
și-au dat acordul.

Or. en

Amendamentul 190
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 191
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispozițiile prezentului articol și 
dispozițiile articolelor 81 și 92 nu 
împiedică o autoritate competentă să 
transmită AEVMP, Comitetului european 
pentru risc sistemic (denumit în continuare 
„CERS”), băncilor centrale, Sistemului 

(5) Dispozițiile prezentului articol și 
dispozițiile articolelor 81 și 92 nu 
împiedică o autoritate competentă să 
transmită AEVMP, Comitetului european 
pentru risc sistemic (denumit în continuare 
„CERS”), băncilor centrale, Sistemului 
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european al băncilor centrale și Băncii 
Centrale Europene, care acționează în 
calitate de autorități monetare și, după caz, 
altor autorități publice însărcinate cu 
supervizarea sistemelor de plăți și de 
decontare informații confidențiale destinate 
îndeplinirii atribuțiilor acestora; de 
asemenea, nu li se interzice acestor 
autorități sau organisme să comunice 
autorităților competente orice informație de 
care acestea ar putea avea nevoie în scopul 
exercitării funcțiilor prevăzute în prezenta 
directivă.

european al băncilor centrale și Băncii 
Centrale Europene, care acționează în 
calitate de autorități monetare și, după caz, 
altor autorități publice însărcinate cu 
supervizarea sistemelor de plăți și de 
decontare informații confidențiale destinate 
îndeplinirii atribuțiilor acestora; de 
asemenea, nu li se interzice acestor 
autorități sau organisme să comunice 
autorităților competente orice informație de
care acestea ar putea avea nevoie în scopul 
exercitării funcțiilor prevăzute în prezenta 
directivă sau în Regulamentul (UE) nr. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Amendamentul 192
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) de cooperare în sensul articolului 83;

Or. en

Amendamentul 193
Propunere de directivă
Articolul 87 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) această investigație, verificare la fața 
locului, activitate de supraveghere sau 
schimb de informații riscă să afecteze 
suveranitatea, securitatea sau ordinea 
publică a statului membru în cauză;

Or. en
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Amendamentul 194
Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la …*.

______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 195
Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și în 
conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2) Autoritățile competente furnizează fără 
întârziere AEVMP toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin în temeiul prezentei directive și al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR] 
și în conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 196
Propunere de directivă
Articolul 91a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a
Protecția datelor

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal întreprinsă de statele 
membre în cadrul prezentei directive și al 
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Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR], 
autoritățile competente aplică dispozițiile 
Directivei 95/46/CE și dispozițiile 
naționale de punere în aplicare a 
respectivei directive. În ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către AEVMP în cadrul prezentei 
directive și al Regulamentului (UE) nr. 
…/… [MiFIR], AEVMP respectă 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Amendamentul 197
Propunere de directivă
Articolul 93 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94, în 
ceea ce privește articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatele (1) și (2), articolul 13 
alineatul (1), articolul 16 alineatul (12), 
articolul 17 alineatul (6), articolul 23 
alineatul (3), articolul 24 alineatul (8), 
articolul 25 alineatul (6), articolul 27 
alineatul (7), articolul 28 alineatul (3), 
articolul 30 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (3), articolul 35 alineatul (8), 
articolul 44 alineatul (4), articolul 51 
alineatul (7), articolul 52 alineatul (6), 
articolul 53 alineatul (4), articolul 59 
alineatul (3), articolul 60 alineatul (5), 
articolul 66 alineatele (6) și (7), 
articolul 67 alineatele (3), (7) și (8), 
articolul 68 alineatul (5), articolul 83 
alineatul (7) și articolul 99 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 94 în 
ceea ce privește articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatul (3), articolul 13 
alineatul (1), articolul 16 alineatul (12), 
articolul 17 alineatul (6), articolul 23 
alineatul (3), articolul 24 alineatul (8), 
articolul 25 alineatul (6), articolul 27 
alineatul (7), articolul 28 alineatul (3), 
articolul 30 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (3), articolul 35 alineatul (8), 
articolul 44 alineatul (4), articolul 51 
alineatul (7), articolul 52 alineatul (6), 
articolul 53 alineatul (4), articolul 60 
alineatul (5), articolul 66 alineatele (6) și 
(7), articolul 67 alineatele (3), (7) și (8), 
articolul 68 alineatul (5) și articolul 83 
alineatul (7).

Or. en
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Amendamentul 198
Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 93 intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
formulează obiecțiuni în termen de două
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (3), articolul 4 
alineatul (3), articolul 13 alineatul (1), 
articolul 16 alineatul (12), articolul 17 
alineatul (6), articolul 23 alineatul (3), 
articolul 24 alineatul (8), articolul 25 
alineatul (6), articolul 27 alineatul (7), 
articolul 28 alineatul (3), articolul 30 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (3), 
articolul 35 alineatul (8), articolul 44 
alineatul (4), articolul 51 alineatul (7), 
articolul 52 alineatul (6), articolul 53 
alineatul (4), articolul 60 alineatul (5), 
articolul 66 alineatele (6) și (7), 
articolul 67 alineatele (3), (7) și (8), 
articolul 68 alineatul (5) și articolul 83 
alineatul (7) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
formulează obiecțiuni în termen de trei
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni. Acest termen se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 199
Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru adoptarea de acte de punere în 
aplicare în temeiul articolelor 41 și 60,
Comisia este asistată de Comitetul 
european pentru valori mobiliare instituit 

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
european pentru valori mobiliare instituit 
prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
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prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 200
Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, ținându-
se seama de dispozițiile articolului 8 din 
acesta.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 201
Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de [2 ani de la aplicarea 
MiFID conform articolului 97] și în urma 
consultării AEVMP, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la:

(1) Înainte de ...* și în urma consultării 
AEVMP, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la:

______________
* A se introduce data la JO: 42 de luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 202
Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea sistemelor organizate de 
tranzacționare, ținând seama de 
experiențele acumulate de autoritățile 
competente în urma activității de 
supraveghere, numărul OTF-urilor 
autorizate în UE și cota de piață a acestora;

(a) funcționarea sistemelor organizate de 
tranzacționare, ținând seama de 
experiențele acumulate de autoritățile 
competente în urma activității de 
supraveghere, numărul OTF-urilor 
autorizate în UE și cota de piață a acestora, 
analizându-se în special dacă sunt 
necesare modificări ale definiției OTF-
urilor și dacă gama de instrumente 
acoperite de categoria OTF-urilor rămâne 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 203
Propunere de directivă
Articolul 96a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 96a
Personalul și resursele AEVMP

Până la ...*, AEVMP evaluează necesarul 
de personal și de resurse rezultat din 
asumarea competențelor și atribuțiilor 
sale în temeiul prezentei directive și al 
Regulamentului (UE) nr. …/… [MiFIR] 
și prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.
______________
* A se introduce data la JO: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 204
Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până la 
[….] cel târziu, actele cu putere de lege și 
actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Statele membre adoptă și publică, până la 
...*, actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 1-5, 7, 9, 10, 13-25, 
27-32, 34-37, 39, 41-46, 48, 51-54, 59-69a, 
71-77, 79, 80, 83, 84, 85, 87-90, 92-99 și 
anexelor I și II [lista tuturor articolelor 
care au suferit modificări substanțiale în 
comparație cu Directiva 2004/39/CE]. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

______________
* A se introduce data la JO: doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 205
Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste măsuri de la 
[…], cu excepția dispozițiilor de 
transpunere a articolului 67 alineatul (2), 
care se aplică de la [2 ani de la data 
aplicării restului directivei].

Statele membre aplică aceste măsuri de la 
...*, cu excepția dispozițiilor de transpunere 
a articolului 67 alineatul (2), care se aplică 
de la ...**. 

______________
* A se introduce data la JO: 30 de luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.
** A se introduce data la JO: 42 de luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 206
Propunere de directivă
Articolul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2004/39/CE, cu modificările sale 
ulterioare, se abrogă cu efect de la […].
Trimiterile la Directiva 2004/39/CE sau la 
Directiva 93/22/CEE se interpretează ca 
trimiteri la prezenta directivă. Trimiterile la 
termeni definiți sau articole din Directiva 
2004/39/CE sau din Directiva 93/22/CEE 
se interpretează ca trimiteri la termenul 
echivalent definit în prezenta directivă sau 
la articolul din prezenta directivă.

Directiva 2004/39/CE, așa cum a fost 
modificată prin actele menționate în 
anexa IIa partea A, se abrogă cu efect de 
la ...*, fără a aduce atingere obligațiilor 
statelor membre cu privire la termenele de 
transpunere în dreptul național a 
Directivei 2004/39/CE prevăzute în anexa 
IIa partea B la prezenta directivă.
Trimiterile la Directiva 2004/39/CE sau la 
Directiva 93/22/CEE se interpretează ca 
trimiteri la prezenta directivă sau la 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR] și 
se citesc în conformitate cu tabelele de 
corespondență din anexa IIb partea A și, 
respectiv, partea B. Trimiterile la termeni 
definiți sau articole din Directiva 
2004/39/CE sau din Directiva 93/22/CEE 
se interpretează ca trimiteri la termenul 
echivalent definit în prezenta directivă sau 
la articolul din prezenta directivă.

______________
* A se introduce data la JO: 30 de luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 207
Propunere de directivă
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile existente din țări terțe
trebuie să poată continua furnizarea 
serviciilor și exercitarea activităților în 
statele membre, în conformitate cu 
regimurile naționale până la [4 ani de la
intrarea în vigoare a prezentei directive].

(1) Instituțiile financiare din țări terțe pot 
furniza servicii și exercita activități printr-
o sucursală în statele membre în 
conformitate cu regimurile naționale
pentru o perioadă de un an de la
adoptarea de către Comisie a unei decizii 
privind țara terță respectivă în 
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conformitate cu articolul 41 articolul (3).

Or. en

Amendamentul 208
Propunere de directivă
Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a prelungi perioada de aplicare 
a dispozițiilor de la alineatul (1), ținând 
seama de deciziile de echivalență adoptate 
deja de Comisie în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (3) și de evoluțiile 
anticipate ale cadrului de reglementare și 
de supraveghere din țările terțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen (futures), contractele swap, 
contractele la termen (forward) pe rata 
dobânzii și orice alte contracte derivate 
referitoare la valori mobiliare, monede, rate 
ale dobânzii sau ale randamentului, 
certificate de emisii sau alte instrumente 
derivate, indici financiari sau măsuri 
financiare care pot fi decontate prin livrare 
fizică sau în numerar.

4. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen (futures), contractele swap, 
contractele la termen (forward) pe rata 
dobânzii și orice alte contracte derivate 
referitoare la valori mobiliare, monede, rate 
ale dobânzii sau ale randamentului sau alte 
instrumente derivate, indici financiari sau 
măsuri financiare care pot fi decontate prin 
livrare fizică sau în numerar.

Or. en



PE485.882v01-00 116/138 PR\895700RO.doc

RO

Amendamentul 210
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu sau la rate ale 
inflației sau alte statistici economice 
oficiale care trebuie decontate în numerar 
sau pot fi decontate în numerar la cererea 
uneia dintre părți, altfel decât în caz de 
încălcare a obligațiilor sau de alt incident 
care conduce la reziliere, precum și orice 
alte contracte derivate privind active, 
drepturi, obligații, indici și măsuri care nu 
au fost menționate în alt mod în prezenta 
secțiune C, care prezintă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt tranzacționate 
pe o piață reglementată, un OTF sau un 
MTF, sunt compensate și decontate prin 
intermediul unor case de compensare 
recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în 
marjă în mod regulat.

10. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen pe rata dobânzii și orice alte 
contracte derivate referitoare la variabile 
climatice, la taxe de navlu, la certificate de 
emisii sau la rate ale inflației sau alte 
statistici economice oficiale care trebuie 
decontate în numerar sau pot fi decontate 
în numerar la cererea uneia dintre părți, 
altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor 
sau de alt incident care conduce la 
reziliere, precum și orice alte contracte 
derivate privind active, drepturi, obligații, 
indici și măsuri care nu au fost menționate 
în alt mod în prezenta secțiune C, care 
prezintă caracteristicile altor instrumente 
financiare derivate ținând seama dacă, în 
special, sunt tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF, sunt 
compensate și decontate prin intermediul 
unor case de compensare recunoscute sau 
fac obiectul unor apeluri în marjă în mod 
regulat.

Or. en

Amendamentul 211
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Precizări suplimentare în legătură cu 
punctele 7 și 10
(1) În sensul punctului 7, se consideră că 
un contract care nu este contract spot în 
sensul alineatului (2) al prezentului 
articol și nu intră sub incidența 
alineatului (4) are caracteristicile altor 
instrumente financiare derivate și nu are 



PR\895700RO.doc 117/138 PE485.882v01-00

RO

scopuri comerciale dacă respectă 
următoarele condiții:
(a) îndeplinește unul dintre următoarele 
seturi de criterii:
(i) este tranzacționat în cadrul unui sistem 
de tranzacționare dintr-o țară terță care 
îndeplinește o funcție similară unei piețe 
reglementate, unui MTF sau unui OTF;
(ii) se prevede expres că trebuie 
tranzacționat pe o piață reglementată, în 
cadrul unui MTF, al unui OTF sau al 
unui sistem de tranzacționare analog 
dintr-o țară terță sau face obiectul 
normelor unei astfel de piețe sau ale unor 
astfel de sisteme;
(iii) se prevede expres că este echivalent 
unui contract tranzacționat pe o piață 
reglementată, în cadrul unui MTF sau al 
unui OTF sau al unui sistem de 
tranzacționare analog dintr-o țară terță;
(b) este compensat de o casă de 
compensare sau de o altă entitate care are 
funcții similare cu cele ale unei 
contrapartide centrale sau există 
mecanisme privind plata sau constituirea 
unei marje cu privire la respectivul 
contract;
(c) este standardizat astfel încât, în 
special, prețul, lotul, termenul de livrare 
sau alte condiții sunt stabilite, în 
principal, prin raportare la prețurile 
publicate periodic, la loturile standard sau 
la termenele standard de livrare.
(2) Un contract spot în sensul alineatului 
(1) este un contract de vânzare a unei 
mărfi, a unui activ sau a unui drept, în 
temeiul căreia livrarea trebuie să aibă loc 
în cel mai lung dintre cele două termene 
menționate în continuare:
(a) două zile de tranzacționare;
(b) perioada acceptată în general pe piața 
respectivei mărfi, a respectivului activ sau 
a respectivului drept ca perioadă standard 
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de livrare.
Cu toate acestea, un contract nu este 
contract spot în cazul în care, indiferent 
de clauzele sale explicite, există o 
înțelegere între părțile contractuale ca 
livrarea suportului să se amâne și să nu 
se efectueze în termenul menționat la 
primul paragraf.
(3) În sensul punctului 10, se consideră 
că un contract derivat aferent unui suport 
menționat în prezenta secțiune are 
caracteristicilor altor instrumente 
financiare derivate dacă îndeplinește una 
dintre următoarele condiții:
(a) contractul respectiv este decontat în 
numerar sau poate fi decontat în 
numerar, la dorința uneia sau a mai 
multora dintre părți, din alte motive decât 
neîndeplinirea obligațiilor sau altă cauză 
de reziliere;
(b) contractul respectiv este tranzacționat 
pe o piață reglementată, în cadrul unui 
MTF sau al unui OTF;
(c) condițiile prevăzute la alineatul (1) 
sunt respectate cu privire la contractul 
respectiv.
(4) Se consideră că un contract are 
scopuri comerciale în sensul punctului 7 
și nu are caracteristicile altor instrumente 
financiare derivate în sensul punctelor 7 
și 10 în cazul în care se încheie cu sau de 
către un operator sau administrator al 
unei rețele de distribuție de energie, al 
unui sistem de echilibrare a energiei sau 
al unei rețele de conducte de alimentare și 
este necesar pentru echilibrarea ofertei și 
a cererii de energie la un anumit moment.
(5) Pe lângă contractele derivate de tipul 
celor menționate la punctul 10, un 
contract derivat legat de unul dintre 
următoarele elemente intră sub incidența 
punctului 10 în cazul în care îndeplinește 
criteriile stabilite atât la punctul 10, cât și 
la alineatul (3):



PR\895700RO.doc 119/138 PE485.882v01-00

RO

(a) lărgimea benzii de telecomunicații;
(b) capacitatea de depozitare a mărfurilor;
(c) capacitatea de transmitere sau de 
transport a mărfurilor, prin cablu, 
conducte sau alte mijloace;
(d) o alocare, credit, licență, drept sau alt 
activ similar direct legat de furnizarea, 
distribuția sau consumul de energie 
provenind din resurse regenerabile;
(e) o variabilă geologică, ecologică sau 
altă variabilă fizică;
(f) orice alt activ sau drept de natură 
fungibilă, altul decât dreptul de primire a 
unui serviciu, care poate fi transferat;
(g) un indice sau o măsură privind prețul, 
valoarea sau volumul tranzacțiilor cu un 
activ, drept, serviciu sau obligație.

Or. en

Amendamentul 212
Propunere de directivă
Anexa II – partea II – punctul II.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta criterii 
specifice pentru evaluarea competenței și a 
cunoștințelor municipalităților și 
autorităților publice locale care solicită să 
fie considerate clienți profesioniști. Aceste 
criterii pot fi alternative sau suplimentare 
la cele enumerate în paragraful anterior.

Statele membre adoptă criterii specifice 
pentru evaluarea competenței și a 
cunoștințelor municipalităților și 
autorităților publice locale care solicită să 
fie considerate clienți profesioniști. Aceste 
criterii pot fi alternative sau suplimentare 
la cele enumerate în paragraful anterior.

Or. en

Amendamentul 213
Propunere de directivă
Anexa IIa – partea A (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Partea A

Directiva abrogată și lista modificărilor 
sale succesive (menționate la articolul 98)
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (JO L 145, 
30.4.2004, p. 1)
Directiva 2006/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind piețele instrumentelor 
financiare, în ceea ce privește anumite 
termene limită (JO L 114, 27.4.2006, 
p. 60)
Directiva 2007/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 
septembrie 2007 în ceea ce privește 
normele de procedură și criteriile de 
evaluare aplicabile evaluării prudențiale a 
achizițiilor și majorărilor de participații în 
sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, 
p. 1)
Directiva 2008/10/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 martie 
2008 privind piețele instrumentelor 
financiare, în ceea ce privește 
competențele de executare conferite 
Comisiei (JO L 76, 19.3.2008, p. 33)
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 la competențele 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea Bancară Europeană), ale 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea Europeană pentru Asigurări 
și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120)

Or. en
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Amendamentul 214
Propunere de directivă
Anexa IIa – partea B (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Partea B

Lista termenelor de transpunere în dreptul național (menționate la articolul 98)

Directiva 2004/39/CE
Termenul de transpunere 31 ianuarie 2007

Termenul de punere în aplicare 1 noiembrie 2007

Or. en

Amendamentul 215
Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabele de corespondență

Or. en

Amendamentul 216
Propunere de directivă
Anexa IIb – partea A (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Partea A

Prezenta directivă Directiva 2004/39/CE
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Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 1 alineatul (3) Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 alineatele (1) și (2) Articolul 3 alineatele (1) și (2)
Articolul 3 alineatele (3) și (4)
Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (3) Articolul 4 alineatul (2)
Articolul 5 Articolul 5
Articolul 6 Articolul 6
Articolul 7 alineatele (1), (2), (3) și (4) Articolul 7 alineatele (1), (2), (3) și (4)
Articolul 7 alineatul (5) Articolul 7 alineatul (4)
Articolul 8 Articolul 8
Articolul 9 alineatele (1), (2), (3) și (4) Articolul 9 alineatul (1)
Articolul 9 alineatul (5) Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 9 alineatul (6)
Articolul 9 alineatul (7) Articolul 9 alineatul (3)
Articolul 9 alineatul (8) Articolul 9 alineatul (4)
Articolul 10 alineatele (1) și (2) Articolul 10 alineatele (1) și (2)
Articolul 10 alineatul (3)
Articolul 11 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (3)
Articolul 11 alineatul (2) Articolul 10 alineatul (4)
Articolul 11 alineatul (3) Articolul 10 alineatul (5)
Articolul 11 alineatul (4) Articolul 10 alineatul (6)
Articolul 12 Articolul 10a
Articolul 13 Articolul 10b
Articolul 14 Articolul 11
Articolul 15 Articolul 12
Articolul 16 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) 
și (6)

Articolul 13 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) 
și (6)

Articolul 16 alineatul (7)
Articolul 16 alineatul (8) Articolul 13 alineatul (7)
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Articolul 16 alineatul (9) Articolul 13 alineatul (8)
Articolul 16 alineatul (10)
Articolul 16 alineatul (11) Articolul 13 alineatul (9)
Articolul 16 alineatul (12) Articolul 13 alineatul (10)
Articolul 17
Articolul 18 alineatele (1) și (2) Articolul 14 alineatele (1) și (2)
Articolul 18 alineatul (3) Articolul 14 alineatul (4)
Articolul 18 alineatul (4) Articolul 14 alineatul (5)
Articolul 18 alineatul (5) Articolul 14 alineatul (6)
Articolul 18 alineatul (6) Articolul 14 alineatul (7)
Articolul 18 alineatele (7) și (8)
Articolul 19
Articolul 20
Articolul 21 Articolul 16
Articolul 22 Articolul 17
Articolul 23 Articolul 18
Articolul 24 alineatele (1), (2) și (3) Articolul 19 alineatele (1), (2) și (3)
Articolul 24 alineatul (4) Articolul 19 alineatul (9)
Articolul 24 alineatul (5)
Articolul 24 alineatul (6)
Articolul 24 alineatul (7)
Articolul 24 alineatul (8)
Articolul 25 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (4)
Articolul 25 alineatul (2) Articolul 19 alineatul (5)
Articolul 25 alineatul (3) Articolul 19 alineatul (6)
Articolul 25 alineatul (4) Articolul 19 alineatul (7)
Articolul 25 alineatul (5) Articolul 19 alineatul (8)
Articolul 25 alineatul (6) Articolul 19 alineatul (10)
Articolul 25 alineatul (7)
Articolul 26 Articolul 20
Articolul 27 alineatul (1) Articolul 21 alineatul (1)
Articolul 27 alineatul (2)
Articolul 27 alineatul (3) Articolul 21 alineatul (2)
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Articolul 27 alineatul (4) Articolul 21 alineatul (3)
Articolul 27 alineatul (5) Articolul 21 alineatul (4)
Articolul 27 alineatul (6) Articolul 21 alineatul (5)
Articolul 27 alineatul (7) Articolul 21 alineatul (6)
Articolul 27 alineatul (8)
Articolul 28 Articolul 22
Articolul 29 Articolul 23
Articolul 30 Articolul 24
Articolul 31 Articolul 26
Articolul 32
Articolul 33
Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36 alineatele (1), (2), (3) și (4) Articolul 31 alineatele (1), (2), (3) și (4)
Articolul 36 alineatul (5)
Articolul 36 alineatul (6) Articolul 31 alineatul (5)
Articolul 36 alineatul (7) Articolul 31 alineatul (6)
Articolul 36 alineatele (8) și (9) Articolul 31 alineatul (7)
Articolul 37 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) 
și (6)

Articolul 32 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) 
și (6)

Articolul 37 alineatul (7)
Articolul 37 alineatul (8) Articolul 32 alineatul (7)
Articolul 37 alineatul (9) Articolul 32 alineatul (8)
Articolul 37 alineatul (10) Articolul 32 alineatul (9)
Articolul 37 alineatul (11) Articolul 32 alineatul (10)
Articolul 38 Articolul 33
Articolul 39 Articolul 34
Articolul 40 Articolul 35
Articolul 41
Articolul 42
Articolul 43
Articolul 44
Articolul 45
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Articolul 46
Articolul 47 Articolul 36
Articolul 48 Articolul 37
Articolul 49 Articolul 38
Articolul 50 Articolul 39
Articolul 51
Articolul 52 Articolul 40
Articolul 53 alineatele (1) și (2) Articolul 41 alineatele (1) și (2)
Articolul 53 alineatele (3) și (4)
Articolul 54
Articolul 55 Articolul 42
Articolul 56 Articolul 43
Articolul 57 Articolul 46
Articolul 58 Articolul 47
Articolul 59
Articolul 60
Articolul 61
Articolul 62
Articolul 63
Articolul 64
Articolul 65
Articolul 66
Articolul 67
Articolul 68
Articolul 69 Articolul 48
Articolul 70 Articolul 49
Articolul 71 alineatele (1) și (2) Articolul 50 alineatele (1) și (2)
Articolul 71 alineatele (3) și (4)
Articolul 72
Articolul 73 alineatul (1) Articolul 51 alineatul (1)
Articolul 73 alineatul (2)
Articolul 73 alineatul (3) Articolul 51 alineatul (4)
Articolul 73 alineatul (4) Articolul 51 alineatul (5)
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Articolul 73 alineatul (5) Articolul 51 alineatul (6)
Articolul 74
Articolul 75
Articolul 76
Articolul 77
Articolul 78
Articolul 79 Articolul 52
Articolul 80 Articolul 53
Articolul 81 Articolul 54
Articolul 82 Articolul 55
Articolul 83 alineatele (1), (2), (3) și (4) Articolul 56 alineatele (1), (2), (3) și (4)
Articolul 83 alineatele (5) și (6)
Articolul 83 alineatul (7) Articolul 56 alineatul (5)
Articolul 83 alineatul (8) Articolul 56 alineatul (6)
Articolul 84 Articolul 57
Articolul 85 Articolul 58
Articolul 86 Articolul 58a
Articolul 87 Articolul 59
Articolul 88 Articolul 60
Articolul 89 Articolul 61
Articolul 90 Articolul 62
Articolul 91 Articolul 62a
Articolul 92 Articolul 63
Articolul 93
Articolul 94
Articolul 95
Articolul 96 Articolul 65
Articolul 97 Articolul 70
Articolul 98
Articolul 99 Articolul 71
Articolul 100 Articolul 72
Articolul 101 Articolul 73
Anexa I Anexa I
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Anexa II Anexa II

Or. en

Amendamentul 217
Propunere de directivă
Anexa IIb – partea B (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Partea B
Regulamentul (UE) nr. .../... [MiFIR] Directive 2004/39/CE
Articolul 1
Articolul 2 Articolul 4
Articolul 3 alineatul (1) Articolul 29 alineatul (1), articolul 44 

alineatul (1)
Articolul 3 alineatul (2) Articolul 44 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1) Articolul 29 alineatul (2), articolul 44 

alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (3) Articolul 29 alineatul (3), articolul 44 

alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (4)
Articolul 5 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (1), articolul 45 

alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 45 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (2), articolul 45 

alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (2) Articolul 30 alineatul (3), articolul 45 

alineatul (3)
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 9
Articolul 10
Articolul 11
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Articolul 12 Articolul 28, articolul 30, 
Articolul 45
Articolul 13 Articolul 27 alineatele (1) și (2)
Articolul 14 alineatele (1), (2), (3) și (4) Articolul 27 alineatul (3)
Articolul 14 alineatul (5) Articolul 27 alineatul (7)
Articolul 14 alineatul (6)
Articolul 15 Articolul 27 alineatul (4)
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Revizuirea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID) trebuie văzută în 
contextul reacției UE la criza financiară. MiFID I (Directiva 2004/39/CE) a fost pusă în 
aplicare la 1 noiembrie 2007, înlocuind Directiva privind serviciile de investiții. MiFID I a 
fost completată de un regulament de punere în aplicare, și anume Regulamentul (CE) 
nr. 1287/2006, și de o directivă de punere în aplicare, și anume Directiva 2006/73/CE. 

Două motive principale stau la baza acestei revizuiri care are loc la numai cinci ani de la 
punerea în aplicare a MiFID I: situația de pe piață a evoluat odată cu progresul tehnic, cu 
apariția unor noi participanți pe piață și cu dezvoltarea unor strategii mai complexe de 
tranzacționare. În plus, ca răspuns la criza financiară, revizuirea MiFID este necesară pentru a 
se reduce riscul sistemic și pentru a se asigura stabilitatea financiară, precum și protecția 
adecvată a investitorilor. Astfel, la 20 octombrie 2011, Comisia a prezentat o propunere de 
regulament și o propunere de directivă care să înlocuiască împreună Directiva 2004/39/CE.

Parlamentul European a lansat o consultare care a oferit tuturor părților interesate posibilitatea 
de a-și face cunoscute opiniile. În vederea asigurării unei transparențe depline, cele 193 de 
răspunsuri primite au fost publicate pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare a Parlamentului European (ECON). În plus, raportorul a prezentat trei documente 
de lucru pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra MiFID I și a identifica unele 
aspecte-cheie ale propunerilor Comisiei.

Întrucât revizuirea MiFID este un pas important în direcția unor piețe financiare transparente 
și eficiente în Uniunea Europeană, raportorul salută propunerile Comisiei în general, întrucât 
este vorba de un aspect principal menționat de Parlament în Rezoluția sa din 14 decembrie 
2010 referitoare la reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare – platformele de 
tranzacționare anonimă „dark pools” etc. (2010/2075(INI)). Parlamentul solicita în această 
rezoluție, printre altele, evaluarea mai aprofundată a tranzacționării de înaltă frecvență și a 
caracterului adecvat al cerințelor de transparență impuse locurilor de tranzacționare. Deși 
salută obiectivul general al Comisiei de a garanta faptul că toate tranzacțiile reglementate se 
desfășoară în locuri de tranzacționare reglementate, raportorul regretă că propunerile nu țin 
cont de una dintre cerințele principale formulate de Parlament în rezoluția sa, și anume să nu 
fie introdusă o nouă categorie de locuri de tranzacționare, ci, mai degrabă, să fie modificate 
cerințele pentru locurile de tranzacționare introduse în MiFID I: piețele reglementate, 
sistemele multilaterale de tranzacționare (MTF) și internalizatorii sistematici.

Poziția raportorului

Raportorul sprijină intenția Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al normelor MiFID 
și de a limita exceptările posibile, dat fiind că urmărește acoperirea tuturor lacunelor din 
cadrul de reglementare astfel încât nicio parte a pieței să nu fie exclusă din acesta. Pentru a se 
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garanta că exceptările nu dau naștere la abuzuri, raportorul propune introducerea unei obligații 
de raportare prin care se solicită persoanelor să explice de ce o anumită activitate pe care o 
desfășoară este auxiliară în raport cu activitatea lor principală. AEVMP ar trebui să elaboreze 
proiecte de standarde tehnice de reglementare în care să precizeze mai amănunțit criteriile 
legate de activitățile auxiliare.

Comisia consolidează cadrul de reglementare vizând protecția investitorilor, obiectivul
urmărit fiind oferirea de informații mai clare clienților cu privire la serviciile care le sunt 
furnizate și la executarea ordinelor lor. Raportorul sprijină acest obiectiv. Nu este însă de 
acord cu noua obligație propusă de a se specifica dacă consultanța în materie de investiții 
provine dintr-o sursă independentă și dacă se bazează pe o analiză mai amplă sau mai limitată 
a pieței, întrucât restricționarea cu privire la utilizarea termenului „independent” ar putea 
însemna că alte forme de consultanță au o conotație negativă. Astfel, raportorul a ales o 
formulare mai neutră și propune ca clienții să fie informați înainte de a li se oferi consultanță 
în materie de investiții dacă au existat plăți din partea unor terți și dacă consultanța este oferită 
cu privire la un număr limitat de instrumente. De asemenea, clienții ar trebui să fie informați 
cu privire la frecvența evaluării periodice a caracterului adecvat al instrumentelor financiare. 
Nu ar trebui să se interzică administratorilor de portofolii să accepte stimulente, dar ar trebui 
să se prevadă obligația ca această acceptare de stimulente să fie complet transparentă, iar 
clienții ar trebui să fie informați cu privire la acest aspect înainte de încheierea acordului. În 
plus, raportorul introduce o nouă obligație în temeiul căreia societățile de investiții, atunci 
când concep un nou produs, trebuie să specifice un grup-țintă în cadrul categoriei de clienți de 
retail sau de clienți profesioniști și să se asigure că produsul este conceput astfel încât să 
răspundă nevoilor clienților și este comercializat în rândul grupului-țintă. În fine, raportorul 
consideră că informațiile care trebuie obținute cu privire la clienți ar trebui să conțină și 
informații cu privire la toleranța la risc a acestora.

În ceea ce privește păstrarea evidențelor, Comisia propune ca acestea să includă înregistrări 
ale conversațiilor telefonice sau ale corespondenței electronice. Întrucât solicitarea 
accesului la acest tip de evidențe ar putea intra însă în conflict cu dreptul național în materie 
de protecție a datelor sau a vieții private, raportorul propune ca statele membre să poată de 
asemenea admite soluții alternative, cum ar fi procesele-verbale, ca mijloace adecvate de 
documentare. 

Dacă MiFID I distingea între trei categorii de locuri de tranzacționare organizate (piețele 
reglementate, MTF-urile și internalizatorii sistematici menționați anterior), Comisia introduce 
acum o a patra categorie, cea a sistemelor organizate de tranzacționare (OTF). Cerințele 
pre- și post-tranzacționare sunt identice pentru toate locurile de tranzacționare și există cerințe 
aproape identice în ceea ce privește aspectele organizatorice și supravegherea pieței. 
Principala diferență dintre piețele reglementate și MTF-uri, pe de o parte, și OTF-uri, pe de 
altă parte, este aceea că OTF-urile dispun de o anumită marjă de discreție în ceea ce privește 
modul de executare a unei tranzacții. Raportorul se întreabă dacă crearea unei noi categorii 
este cea mai bună metodă de a lua în considerare platformele organizate care nu fac parte din 
categoriile deja existente. Pentru a nu se crea noi lacune, raportorul propune limitarea 
categoriei OTF-urilor la piețele de instrumente care nu sunt de capitaluri proprii și adaptarea 
clauzei de revizuire pentru ca necesitatea introducerii acestei noi categorii și impactul ei să 
facă obiectul unei examinări.
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Propunerile MiFID II conțin obligații specifice impuse tuturor celor care practică 
tranzacționarea algoritmică, definind totodată această practică numai în linii mari. 
Raportorul recomandă o abordare mai diferențiată și propune definiții ale noțiunilor de 
tranzacționare de mare frecvență și de strategie de tranzacționare de mare frecvență cu scopul 
de a se identifica un tip specific de tranzacționare algoritmică și, ca urmare, de a se interzice 
accesul electronic direct. Raportorul ia act de propunerile Comisiei referitoare la piețele 
reglementate, la MTF-uri și la OTF-uri vizând asigurarea rezistenței acestora în condiții 
extreme de piață și existența unor mecanisme de întrerupere temporară a tranzacționării 
(circuit breakers) și a unor mecanisme de asigurare a continuității activității. Raportorul 
salută această abordare, dar prezintă trei propuneri pentru a o consolida: în primul rând, 
pentru a încetini fluxurile de tranzacționare și de ordine, raportorul propune ca toate ordinele 
să fie valabile pentru cel puțin 500 de milisecunde; în al doilea rând, pentru toate locurile de 
tranzacționare trebuie prevăzuți parametri de întrerupere a tranzacționării, care trebuie 
comunicați autorităților competente și AEVMP; aceasta îi va publica pe site-ul său de 
internet; în al treilea rând, locurile de tranzacționare ar trebui să se asigure că structura lor 
tarifară conține taxe mai mari pentru introducerea unui ordin anulat decât pentru un ordin 
executat, precum și taxe mai mari pentru participanții de pe piață care plasează un procentaj 
mare de ordine anulate.

Comisia propune ca dispozițiile privind guvernanța corporativă să fie consolidate în ceea ce 
privește profilul, rolul și responsabilitățile aferente funcțiilor de conducere executive și celor 
neexecutive și echilibrul care trebuie asigurat în privința componenței organelor de 
conducere. Raportorul întărește normele privind organele de conducere ale locurilor de 
tranzacționare și propune ca o persoană să nu poată deține în același timp mai mult de un post 
de director executiv sau două posturi de director neexecutiv, deși capacitatea de a combina 
funcțiile de conducere executive și cele neexecutive în cadrul aceluiași grup a fost limitată. Ar 
trebui să existe, de asemenea, sisteme eficace de identificare și gestionare a conflictelor de 
interese.

Prin piețele de creștere pentru IMM-uri Comisia creează o nouă subcategorie de piețe care 
funcționează în general ca un MTF. Deși sprijină obiectivul urmărit, raportorul nu este 
convins de beneficiile concrete pe care le-ar aduce etichetarea unor piețe ca piețe de creștere 
pentru IMM-uri și propune ca acest concept să fie cel puțin bazat pe definiția standard dată în 
UE IMM-urilor.

Potrivit textului Comisiei, toate locurile de tranzacționare în care sunt tranzacționate contracte 
derivate pe mărfuri ar trebui să adopte limite de poziție sau dispoziții echivalente pentru a 
asigura buna funcționare a pieței și a oferi informații standardizate. Raportorul salută această 
abordare în general, la fel ca și obiectivul de interzicere a speculațiilor excesive pe prețul 
produselor alimentare. Sunt totuși necesare unele modificări și consolidări ale acestei 
abordări. Raportorul consideră că utilizarea altor mecanisme de control al pozițiilor ar trebui 
să fie o soluție suplimentară, și nu alternativă, la utilizarea limitelor de poziție. De altfel, în 
stabilirea acestor limite ar trebui să se facă o distincție între pozițiile aferente activităților 
comerciale legate de mărfuri și alte poziții. AEVMP ar trebui să elaboreze proiecte de 
standarde de reglementare în care să specifice limitele legate de numărul de contracte.

În ceea ce privește consolidarea datelor, toate întreprinderile vor fi obligate să își publice 
rapoartele de tranzacționare prin mecanismele de publicare aprobate (APA) pentru a permite 
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compararea eficientă a prețurilor și a tranzacțiilor între toate platformele posibile. Raportorul 
susține propunerile Comisiei, dar subliniază că toate informațiile trebuie tratate fără 
discriminare.

Regimul țărilor terțe propus de Comisie se bazează pe o evaluare a echivalenței jurisdicțiilor 
țărilor terțe, astfel încât societățile din țări terțe pentru care Comisia a adoptat o decizie 
privind echivalența să poată cere autorizația de a furniza servicii în UE. Pentru ca acest regim 
să fie complet, raportorul a înlocuit termenul de „societate de investiții dintr-o țară terță” cu 
„instituție financiară dintr-o țară terță ”.

Propunerile Comisiei conțin de asemenea competențe extinse pentru autoritățile naționale 
și pentru AEVMP. De exemplu, autoritățile de supraveghere vor putea interveni în orice etapă 
a existenței unui contract derivat pe mărfuri sau pot limita pozițiile ex-ante în mod 
nediscriminatoriu. Statele membre vor trebui să introducă cel puțin un nivel minim specificat 
de sancțiuni administrative. Raportorul întărește aceste măsuri pentru a se garanta că 
participanții de pe piață respectă dispozițiile MiFID.

În fine, raportorul reduce numărul actelor delegate și de punere în aplicare întrucât 
consideră că majoritatea deciziilor politice trebuie să fie adoptate în cadrul procedurii 
legislative ordinare de către Parlament și Consiliu, și precizează termenele până la care 
AEVMP trebuie să elaboreze standardele de reglementare solicitate.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2012)12430

Dnei Sharon Bowles
Președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
ASP 10G201
Bruxelles

Subiect: Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele 
instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (reformare)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Stimată doamnă președintă,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea 
menționată mai sus, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei 
competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la 
acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 
comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate 
ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din 
urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa 
privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de 
reformare.”

În urma avizului Serviciului Juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile Grupului 
de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările 
raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu 
conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și 
că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu 
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respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 1 martie 2012, Comisia 
pentru afaceri juridice, cu 22 voturi pentru și nicio abținere1, recomandă comisiei dvs., 
competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu 
articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexat: avizul grupului de lucru consultativ.

                                               
1 La votul final au fost prezenți următorii: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner 
(vicepreședinte), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Françoise Castex (vicepreședinte), 
Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 10 ianuarie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTUL EUROPEAN
CONSILIUL
COMISIA

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele 
instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
COM(2011)656 din 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 10 și 28 noiembrie 2011 în vederea 
examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni1, în urma examinării propunerii de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a 
Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, 
grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, cele ce urmează.

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu 
cerințele relevante prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit 
să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, 
după cum se prevede la punctul (6) litera (a) punctul (iii) din respectivul acord.
2) Următoarele modificări propuse în textului reformat ar fi trebuit să fie identificate prin 
utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor de fond:
- la considerentul 37, eliminarea întregului text al considerentului 27 din Directiva 
2004/39/CE;
                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii 
și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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- la considerentul 61, adăugarea la final a cuvintelor „OTF sau internalizator sistematic”;
- la considerentul 102, înlocuirea cuvântului „să încurajeze” cu „să asigure”;
- la articolul 1 alineatul (1), adăugarea în final a textului „furnizorilor de servicii de raportare 
a datelor și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară 
activități de investiții în Uniune”;
- la articolul 1 alineatul (3) prima liniuță, adăugarea unei referiri la noul articol 17;
- la articolul 1 alineatul (3) a patra liniuță, „- 80”;
- la articolul 1 alineatul (3) a patra liniuță, eliminarea indicației „articolul 71 alineatul (1)”;
- la articolul 2 alineatul (1), eliminarea textului „în mod organizat, frecvent și sistematic în 
afara unei piețe reglementate sau a unui MTF, furnizând un sistem accesibil terților pentru a 
intra în tranzacționări cu aceștia”;
- la articolul 5 alineatul (2), eliminarea din final a „și 15”;
- la articolul 9 alineatul (7), eliminarea textului „propunerile de schimbare a conducerii”;
- la articolul 16 alineatul (1), eliminarea din final a „și la articolul 17”;
- la articolul 16 alineatul (11), adăugarea cuvintelor „și 7”;
- la articolul 18 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „și nediscreționare”;
- la articolul 18 alineatul (6), înlocuirea trimiterii existente la „articolul 50 alineatul (1)” cu o
nouă trimitere la „articolul 72 alineatul (1)”;
- la articolul 24 alineatul (1), înlocuirea cuvintelor „la alineatele (2)-(8)” cu „la prezentul 
articol și la articolul 25”;
- la articolul 24 alineatul (3) al doilea paragraf, cuvântul „trebuie”;
- la articolul 29 alineatul (1), înlocuirea cuvintelor „pot decide să autorizeze” cu 
„autorizează”;
- la articolul 30 alineatul (2) primul paragraf, înlocuirea cuvintelor „literele (k) și (l)” cu 
„litera (k)”;
- la articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf, înlocuirea cuvintelor „poate face publică 
această informație” cu „publică aceste informații”;
- la articolul 55 alineatul (3) litera (b), adăugarea cuvintelor „și de experiență”;
- la articolul 92 alineatul (1) al patrulea paragraf, adăugarea la final a literei (f);
- la Anexa I secțiunea C punctul 10, eliminarea cuvintelor „certificate de emisii”.
3) La articolul 4(2)(18), corespunzător articolului 4(2)(22) din Directiva 2004/39/CE, 
trimiterea la „articolul 48” din actualul text trebuie adaptată și transformată în „articolul 69”.
4) la articolul 36 alineatul (9) primul paragraf, înainte de „AEVMP”, ar fi trebuit să fie 
prezente și evidențiate cu subliniere dublă cuvintele „În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de aplicare a prezentului articol”, care constituie formularea inițială a articolului 31 
alineatul (7) al treilea paragraf din Directiva 2004/39/CE.
5) La articolul 69 alineatul (2) primul paragraf, corespunzător articolului 48 alineatul (2) 
primul paragraf din Directiva 2004/39/CE, trimiterea la „articolul 23 alineatul (4)” din 
actualul text trebuie adaptată și transformată în „articolul 29 alineatul (4)”.
6) Pentru a respecta toate cerințele stabilite la punctul 7 din Acordul interinstituțional, actul de 
reformare trebuie să includă și următoarele elemente care nu există în propunerea de 
reformare prezentată de Comisie:
- un tabel de corespondență, anexat în conformitate cu punctul 7 litera (b);
- o formulare, în articolul de abrogare, prin care să se prevadă că acele obligații ale statelor 
membre care decurg din perioada de transpunere din directiva abrogată nu sunt afectate de 
abrogare, în conformitate cu punctul 7 litera (c) punctul (i), precum și un tabel conținând 
indicarea perioadei respective, care să fie anexat în conformitate cu punctul 7 litera (c) 
punctul (ii).
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În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond, în afara celor care au fost 
identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește 
codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanță 
efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o 
simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță acestuia.
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