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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

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

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

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] 
privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de 
tranzacții
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0652),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0359/2011),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 20121,

– având în vedere articolul 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),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie, aceea de
sistem organizat de tranzacționare (OTF). 
Definiția pentru această categorie este
generală, astfel încât să poată include, în 
prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau regulamentelor specifice locurilor de 
tranzacționare existente. În consecință, se 
impune aplicarea unor cerințe 
organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare a 
ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 
lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese 
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

(7) Pentru a crește transparența piețelor 
europene și pentru a asigura condiții egale 
de concurență pentru diferitele locuri care 
oferă servicii de tranzacționare este necesar 
să se introducă o nouă categorie de sistem 
organizat de tranzacționare (OTF) pentru 
obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii și produse 
derivate. Definiția pentru această categorie 
este generală, astfel încât să poată include, 
în prezent și în viitor, toate tipurile de 
executare și desfășurare organizată a 
tranzacțiilor care nu corespund funcțiilor 
sau specificațiilor de reglementare ale
locurilor de tranzacționare existente. În 
consecință, se impune aplicarea unor 
cerințe organizaționale și a unor reguli de 
transparență adecvate, care să permită 
descoperirea eficientă a prețurilor. Noua 
categorie include sistemele de încrucișare a 
ordinelor, care pot fi descrise ca sisteme 
electronice de corelare la nivel intern, 
exploatate de societăți de investiții, care 
execută ordinele unor clienți încrucișându-
le cu cele ale altor clienți. Noua categorie 
cuprinde și sisteme eligibile pentru 
tranzacționarea instrumentelor derivate 
eligibile pentru compensare și suficient de 
lichide. Ea nu include sistemele în care nu 
există o executare sau organizare reală a 
tranzacțiilor, cum ar fi panourile de afișaj 
utilizate pentru promovarea publicitară a 
intereselor de vânzare și cumpărare, alte 
entități care agregă sau grupează interese
de vânzare sau cumpărare sau servicii 
electronice de confirmare post-
tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care ar putea fi sau 
sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate într-
un sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF - multilateral trading facility) sau 
într-un sistem organizat de tranzacționare 
(OTF - organised trading facility), 
instrumentelor derivate tranzacționate sau 
admise la tranzacționare pe piețe 
reglementate, MTF-uri sau OTF-uri ori 
considerate a fi eligibile pentru compensare 
centrală și, în cazul transparenței post-
tranzacționare, instrumentelor derivate 
comunicate registrelor de tranzacții. 
Așadar, singurele instrumente financiare 
cărora nu li s-ar aplica obligațiile în 
materie de transparență ar fi cele 
tranzacționate exclusiv extrabursier 
(OTC) sau cele care sunt considerate a fi 
deosebit de nelichide sau ca având o 
structură specifică.

(12) Criza financiară a evidențiat o serie de 
deficiențe legate de modul în care se pun la 
dispoziția participanților la piață informații 
referitoare la posibilitățile de 
tranzacționare și la prețurile instrumentelor 
financiare altele decât acțiunile, mai exact 
în ceea ce privește momentul ales, 
granularitatea, accesul egal și fiabilitatea. 
Este necesar să se introducă cerințe de 
transparență pre și post-tranzacționare, care 
să țină cont de diferitele caracteristici și 
structuri de piață ale anumitor tipuri de 
instrumente, altele decât acțiunile. Pentru a 
crea un cadru solid în materie de 
transparență pentru toate instrumentele 
relevante, aceste cerințe ar trebui să se 
aplice obligațiunilor și produselor 
financiare structurate care fac obiectul unui 
prospect sau sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată sau sunt 
tranzacționate într-un sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF - multilateral trading 
facility) sau într-un sistem organizat de 
tranzacționare (OTF - organised trading 
facility), instrumentelor derivate 
tranzacționate sau admise la tranzacționare 
pe piețe reglementate, MTF-uri sau OTF-
uri ori considerate a fi eligibile pentru 
compensare centrală și, în cazul 
transparenței post-tranzacționare, 
instrumentelor derivate comunicate 
registrelor de tranzacții. Așadar, singurele 
instrumente financiare cărora nu li s-ar 
aplica obligațiile în materie de transparență 
ar fi cele considerate ca având o structură 
specifică.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O societate de investiții care execută
ordinele clienților angajând capitaluri
proprii ar trebui considerată a fi un
internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se desfășoară în 
afara piețelor reglementate, MTF și OTF 
sau în mod ocazional, ad hoc sau
neregulat. Internalizatorii sistematici ar 
trebui definiți ca societăți de investiții care, 
în mod organizat, frecvent și sistematic, 
tranzacționează în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF.
Pentru a asigura aplicarea obiectivă și 
eficace a acestei definiții în cazul 
societăților de investiții, orice tranzacție 
bilaterală cu clienții ar trebui să fie 
relevantă, iar criteriile cantitative ar trebui
să completeze criteriile calitative pentru 
identificarea societăților de investiții care 
au obligația de a se înregistra ca
internalizatori sistematici prevăzute la 
articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

(16) O societate de investiții care execută
ordine ale unui client prin angajarea 
capitalurilor proprii ar trebui considerată a 
fi un internalizator sistematic, cu excepția 
cazului în care tranzacțiile se efectuează în 
afara piețelor reglementate, a MTF-urilor 
și a OTF-urilor în mod ad hoc și neregulat.
Internalizatorii sistematici ar trebui definiți 
ca societăți de investiții care, în mod 
organizat și sistematic, tranzacționează în 
nume propriu executând ordinele clienților 
în afara unei piețe reglementate, a unui 
MTF sau a unui OTF. Pentru a asigura 
aplicarea obiectivă și eficace a acestei 
definiții în cazul societăților de investiții, 
orice tranzacție bilaterală cu clienții ar 
trebui să fie relevantă, iar criteriile 
cantitative ar putea să completeze criteriile 
calitative pentru identificarea societăților 
de investiții care au obligația de a se 
înregistra ca internalizatori sistematici 
prevăzute la articolul 21 din Regulamentul 
nr. 1287/2006 al Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE. Spre 
deosebire de un OTF, care este un sistem 
sau mecanism în cadrul căruia 
interacționează multiple interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți, 
un internalizator sistematic nu ar trebui să 
fie autorizat să reunească interese de 
vânzare și cumpărare ale unor terțe părți.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament nu își propune 
să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC) care, prin 
natura lor, se petrec ad-hoc și în mod 
neregulat, se efectuează cu contrapărți en 
gros și fac parte dintr-o relație comercială 
care se caracterizează ea însăși prin 
tranzacții ce depășesc mărimea standard 
al pieței și se efectuează în afara 
sistemelor utilizate în mod obișnuit de 
societatea respectivă pentru a-și desfășura 
activitatea de internalizator sistematic.

(18) Se impune să se asigure executarea 
în sisteme organizate, cu aplicarea 
adecvată a cerințelor de transparență, a 
cât mai multor tranzacții ce se desfășoară 
în afara locurilor de tranzacționare 
reglementate. Prezentul regulament nu își 
propune să impună aplicarea de norme de 
transparență pre-tranzacționare în cazul 
tranzacțiilor extrabursiere (OTC)
implicând emiterea primară de titluri, care 
prin natura lor sunt instrumente cu o 
structură specifică și sunt elaborate pentru
cerințele specifice ale contrapartidelor 
financiare sau nefinanciare angro.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) AEVMP ar trebui să monitorizeze 
produsele de investiții, inclusiv depozitele 
structurate și instrumentele financiare 
care sunt comercializate, distribuite sau 
vândute în Uniune, și ar trebui să aibă 
competența de a investiga noile produse 
de investiții sau instrumente financiare 
înainte ca acestea să fie comercializate, 
distribuite sau vândute în Uniune, în 
cooperare cu autoritățile competente. 
AEVMP ar trebui să aibă competența de a 
interzice temporar sau de a restricționa 
comercializarea, distribuirea sau 
vânzarea în Uniune a anumitor produse 
de investiții sau  instrumente financiare, a 
unui tip de activitate sau practică 
financiară, cu condiția îndeplinirii 
anumitor condiții prevăzute în prezentul 
regulament. AEVMP ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a 
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impune astfel de interdicții sau restricții 
din motive prudențiale înainte de 
comercializarea sau de vânzarea către 
clienți a unui produs de investiții sau a 
unui instrument financiar, cu condiția 
îndeplinirii anumitor condiții prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atribuțiile autorităților competente ar 
trebui completate de un mecanism explicit 
de interzicere sau restricționare a 
comercializării, distribuției și vânzării de 
instrumente financiare care ar genera 
motive de îngrijorare cu privire la protecția 
investitorilor, buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau cu 
privire la stabilitatea sistemului financiar în 
ansamblul său sau la nivelul anumitor 
sectoare, alături de atribuții
corespunzătoare pentru AEVMP în materie 
de coordonare și intervenție. Exercitarea 
acestor competențe ar trebui să depindă de 
îndeplinirea unor condiții specifice.

(24) Autoritățile competente ar trebui să
monitorizeze produsele de investiții, 
inclusiv depozitele structurate și produsele 
financiare ce sunt comercializate, 
distribuite sau vândute în sau din statul 
membru respectiv. Competențele
autorităților competente ar trebui 
completate de un mecanism explicit de 
interzicere sau restricționare a 
comercializării, distribuției și vânzării de 
produse de investiții sau de instrumente 
financiare care ar genera motive de 
îngrijorare cu privire la protecția 
investitorilor, buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau cu 
privire la stabilitatea sistemului financiar în 
ansamblul său sau la nivelul anumitor 
sectoare, alături de competențe
corespunzătoare pentru AEVMP în materie 
de coordonare și intervenție. Exercitarea 
acestor competențe ar trebui să depindă de 
îndeplinirea unor condiții specifice. Dacă 
respectivele condiții sunt îndeplinite, 
autoritatea competentă ar trebui să aibă 
competența de a impune o interdicție sau 
o restricție din motive prudențiale înainte 
de comercializarea, distribuirea sau 
vânzarea unui produs de investiții sau a 
unui instrument financiar către clienți.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapărților centrale 
care doresc să compenseze tranzacții 
executate în locurile respective. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

(33) Locurile de tranzacționare ar trebui să 
aibă și obligația de a oferi acces și fluxuri 
de date (feeduri), în mod transparent și 
nediscriminatoriu, contrapartidelor
centrale care doresc să compenseze 
tranzacții executate în locurile respective. 
Condițiile de acces al unei CPC la un loc 
de tranzacționare ar trebui să permită 
modalități prin care mai multe CPC să 
utilizeze informații privind tranzacțiile din 
partea aceluiași loc de executare. Acest 
lucru nu ar trebui însă să conducă la 
interoperabilitate pentru compensarea 
instrumentelor financiare derivate sau la 
fragmentarea lichidității. CPC și alte 
locuri de tranzacționare ar trebui să 
beneficieze în mod nediscriminatoriu și de 
licențe de funcționare și de informații cu 
privire la indici și la alte valori de referință 
utilizate pentru a determina valoarea 
instrumentelor financiare. Eliminarea 
barierelor și a practicilor discriminatorii va 
crește concurența în domeniul compensării 
și tranzacționării instrumentelor financiare, 
va scădea costurile cu investițiile și cu 
împrumuturile, va elimina ineficiențele și 
va promova inovarea pe piețele din 
Uniune. Comisia ar trebui să continue să 
monitorizeze atent evoluția infrastructurii 
post-tranzacționare și, acolo unde este 
necesar, să intervină pentru a împiedica 
apariția denaturărilor concurenței pe piața 
internă.

Or. en
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Comisia trebuie să dispună de
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat. 
Mai exact, actele delegate trebuie 
adoptate cu privire la: detalii specifice 
legate de definiții; caracteristicile exacte 
ale cerințelor legate de transparența 
tranzacționării, condițiile detaliate ale 
derogărilor de la cerințele privind 
transparența pre-tranzacționare, procedurile 
privind publicarea decalată a datelor post-
tranzacționare, criteriile de aplicare a 
obligațiilor privind transparența pre-
tranzacționare ale internalizatorilor 
sistematici, dispozițiile specifice în materie 
de costuri referitoare la disponibilitatea 
datelor de piață, criteriile de acordare sau 
de refuz al accesului între locuri de 
tranzacționare și CPC, precum și modul de 
determinare a condițiilor în care riscurile 
legate de protecția investitorilor, buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar al Uniunii în ansamblu sau în 
parte justifică intervenția AEVMP.

(38) Comisiei ar trebui să i se delege
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE în 
ceea ce privește elaborarea anumitor 
definiții; caracteristicile exacte ale 
cerințelor legate de transparența 
tranzacționării, condițiile detaliate ale 
derogărilor de la cerințele privind 
transparența pre-tranzacționare, procedurile 
privind publicarea decalată a datelor post-
tranzacționare, criteriile de aplicare a 
obligațiilor privind transparența pre-
tranzacționare ale internalizatorilor 
sistematici, dispozițiile specifice în materie 
de costuri referitoare la disponibilitatea 
datelor de piață, criteriile de acordare sau 
de refuz al accesului între locuri de 
tranzacționare și CPC, precum și modul de 
determinare a condițiilor în care riscurile 
legate de protecția investitorilor, buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar al Uniunii în ansamblu sau în 
parte justifică intervenția AEVMP. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
adecvată și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Competențele de punere în aplicare
legate de adoptarea deciziei de echivalență 
cu privire la cadrul legal și de supraveghere 
al țărilor terțe pentru furnizarea de servicii 
de către societățile din țările terțe ar trebui 
să se exercite 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.

(39) Pentru a asigura condiții uniforme
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui să privească
adoptarea deciziei de echivalență cu privire 
la cadrul legal și de supraveghere al țărilor 
terțe pentru furnizarea de servicii de către 
societățile din țările terțe și ar trebui să se 
exercite 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.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Comisia ar trebui să adopte proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP în conformitate cu 
articolul 23 privind conținutul și 
specificațiile rapoartelor referitoare la 
tranzacții, cu articolul 26 privind criteriile 
de lichiditate pentru instrumentele derivate 
care trebuie considerate a fi supuse 
obligației de tranzacționare în locuri 
organizate și cu articolul 36 privind 
informațiile pe care societățile solicitante 
din țări terțe trebuie să le furnizeze 
AEVMP în cererea de înregistrare, prin 
acte delegate, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(42) Comisia ar trebui să adopte proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP în conformitate cu 
articolul 23 privind conținutul și 
specificațiile rapoartelor referitoare la 
tranzacții, precizând tipurile de contracte 
derivative care au un efect direct, 
semnificativ și previzibil în interiorul UE 
și dacă tranzacționarea unei clase de 
instrumente derivate declarată a fi supusă 
obligației de compensare conform 
Regulamentului (UE) nr …/… [EMIR] 
sau a unui subset al acesteia trebuie sau 
nu să aibă loc numai în locuri de 
tranzacționare organizate, cu articolul 26 
privind criteriile de lichiditate pentru 
instrumentele derivate care trebuie 
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considerate a fi supuse obligației de 
tranzacționare în locuri organizate și cu 
articolul 36 privind informațiile pe care 
societățile solicitante din țări terțe trebuie 
să le furnizeze AEVMP în cererea de 
înregistrare.  Comisia ar trebui 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 11
Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Comisia ar trebui să fie 
împuternicită, de asemenea, să adopte 
standarde tehnice de punere în aplicare 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 291 
din TFUE și cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
AEVMP ar trebui să aibă 
responsabilitatea de a redacta și de a 
transmite Comisiei standarde tehnice de 
punere în aplicare conform articolului 26 
care să precizeze dacă tranzacționarea 
unei clase de instrumente derivate 
declarată a fi supusă obligației de 
compensare conform Regulamentului [ ] 
(EMIR) sau a unui subset al acesteia 
trebuie sau nu să aibă loc numai în locuri 
de tranzacționare organizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) atribuțiile autorităților competente și 
ale AEVMP în ceea ce privește intervenția 
asupra produselor și competențele AEVMP 
în domeniul administrării și limitării 
pozițiilor;

(e) competențele autorităților competente și 
ale AEVMP în ceea ce privește intervenția 
asupra produselor;

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
societăților de investiții, instituțiilor de 
credit autorizate în temeiul Directivei 
[noua MiFID] atunci când furnizează unul 
sau mai multe servicii de investiții și/sau 
desfășoară activități de investiții, precum și 
piețelor reglementate.

(2) Prezentul regulament se aplică
instituțiilor de credit și societăților de 
investiții autorizate în temeiul Directivei
…/… (UE) [noua MiFID] atunci când
instituțiile de credit sau societățile de 
investiții furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau desfășoară 
activități de investiții, precum și piețelor 
reglementate.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat, frecvent și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF;

3. „internalizator sistematic” înseamnă o 
societate de investiții care, în mod 
organizat și sistematic, efectuează 
tranzacții în nume propriu executând 
ordinele clienților în afara unei piețe 
reglementate, a unui MTF sau a unui OTF 
într-un sistem bilateral;

Or. en
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Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „sistem bilateral” înseamnă un sistem 
care permite sau facilitează întâlnirea 
diverselor interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare și în 
care firma de investiții care operează 
sistemul acționează pe cont propriu și 
execută ordinele clientului în cadrul 
sistemului;

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „sistem organizat de tranzacționare
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism care 
nu este piață reglementată sau MTF, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare ale 
unor terțe părți, într-un mod care conduce 
la încheierea de contracte în conformitate 
cu dispozițiile Titlului II din Directiva 
[noua MiFID];

7. „sistem organizat de tranzacționare
(organised trading facility - OTF)” 
înseamnă orice sistem sau mecanism
multilateral care nu este piață reglementată 
sau MTF, exploatat de o societate de 
investiții sau de un operator de piață, în 
cadrul căruia pot interacționa multiple 
interese de vânzare și cumpărare de
obligațiuni, produse financiare 
structurate, certificate de emisii sau
instrumente derivate ale unor terțe părți, 
într-un mod care conduce la încheierea de 
contracte în conformitate cu dispozițiile 
titlului II din Directiva …/… (UE) [noua 
MiFID];

Or. en
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Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „sistem multilateral” înseamnă un 
sistem care permite sau facilitează 
întâlnirea diverselor interese de vânzare și 
cumpărare de instrumente financiare, 
indiferent de numărul efectiv de ordine 
executate în tranzacțiile adiacente;

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 48 din 
Directiva [noua MiFID], în afara cazurilor 
în care directivă conține o dispoziție 
contrară;

17. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 69 din 
Directiva …/… (UE) [noua MiFID], în 
afara cazurilor în care directiva conține o 
dispoziție contrară;

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „furnizor de sisteme centralizate de 
raportare” (consolidated tape provider -
CTP) înseamnă o persoană autorizată, în 
temeiul dispozițiilor stabilite în Directiva 
[noua MiFID], să furnizeze serviciul de 
colectare a rapoartelor privind tranzacțiile 
cu instrumente financiare enumerate la 
articolele [5, 6, 11 și 12] din prezentul 

19. „furnizor de sisteme centralizate de 
raportare” (consolidated tape provider -
CTP) înseamnă o persoană autorizată, în 
temeiul dispozițiilor stabilite în Directiva
…/… (UE) [noua MiFID], să furnizeze 
serviciul de colectare a rapoartelor privind 
tranzacțiile cu instrumente financiare 
enumerate la articolele 5, 6, 11 și 12 din 
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regulament de la piețele reglementate,
MTF-uri, OTF-uri și APA-uri și de 
consolidare a acestora într-un flux continuu 
de date electronice în direct care oferă în 
timp real date referitoare la prețuri și 
volume pentru fiecare instrument financiar;

prezentul regulament de la piețele 
reglementate, MTF-uri, OTF-uri și
mecanisme de publicare aprobate (APA-
uri – approved publication arrangements)
și de consolidare a acestora într-un flux 
continuu de date electronice în direct care 
oferă în timp real dar și defazat, în 
cazurile prevăzute la articolul 66 
alineatele (1) și (2) din Directiva …/… 
(UE) [noua MiFID], date referitoare la 
prețuri și volume pentru fiecare instrument 
financiar;

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere 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 entității. 
Din organul de conducere fac parte
persoane care conduc efectiv activitatea 
entității;

21. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți de 
investiții, a unui operator de pe piață 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 de investiții, a 
operatorului de pe piață sau a 
furnizorului de servicii de raportare a 
datelor, inclusiv persoanele care conduc 
efectiv activitatea entității;

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „funcție de supraveghere” înseamnă eliminat
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exercitarea funcției de supraveghere a 
organului de conducere, care constă în 
supervizarea și monitorizarea procesului 
de luare a deciziilor de management;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „conducerea superioară” înseamnă 
persoanele care exercită funcții executive 
în cadrul unui furnizor de servicii de 
raportare a datelor și care răspund de 
managementul activităților de zi cu zi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. „acord de interoperabilitate” 
înseamnă un acord de interoperabilitate 
în sensul articolului 2 primul paragraf 
punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [EMIR].

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „servicii și activități de investiții” 
înseamnă serviciile și activitățile definite la
articolul 4 alineatele (1) și (2) din 
Directiva [noua MiFID];

27. „servicii și activități de investiții” 
înseamnă serviciile și activitățile în sensul
articolului 4 alineatul (2) punctul 1 din 
Directiva …/… (UE) [noua MiFID];

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. „produs energetic angro” înseamnă 
contractele și instrumentele derivate
definite la articolul 2 alineatul (4) din 
Regulamentul [REMIT].

29. „produs energetic angro” înseamnă 
contractele și instrumentele derivate în 
sensul articolului 2 punctul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de energie1;
______________
1 JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Definițiile prevăzute la alineatul (1) se 
aplică și în cazul Directivei [noua MiFID].

(2) Definițiile prevăzute la articolul 4
alineatul (1) din Directiva …/… (UE) 
[noua MiFID] se aplică și în cazul
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 41, măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
prevăzute la alineatul (1), pentru a le 
adapta în funcție de evoluțiile pieței.

(3) Comisia are competența de a adopta în 
conformitate cu articolul 41, acte delegate
care să specifice anumite elemente tehnice 
ale definițiilor prevăzute la prezentul 
articol alineatul (1) punctele 3, 3a, 7, 7a, 
10)-16, 18-26a, 28 și 29, pentru a le adapta 
în funcție de evoluțiile pieței.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie 
să facă publice prețurile curente de 
cumpărare și de vânzare, precum și 
amploarea intereselor de tranzacționare 
exprimate la aceste prețuri, afișate de 
sistemele lor pentru acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 
similare admise la tranzacționare sau care 
sunt tranzacționate printr-un MTF sau un 
OTF. Această cerință se aplică, de 
asemenea, exprimărilor executabile ale 
interesului. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF pun aceste informații la dispoziția 
publicului în mod continuu, în timpul 
programului normal de tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF fac publice prețurile 
curente de cumpărare și de vânzare, 
precum și amploarea intereselor de 
tranzacționare exprimate la aceste prețuri, 
afișate de sistemele lor pentru acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare similare admise la tranzacționare 
sau care sunt tranzacționate printr-un MTF.
Această cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului.
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF pun aceste informații 
la dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să își publice prețurile la acțiuni, 
certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate 
la bursă, certificate și alte instrumente 
financiare similare în conformitate cu 
articolul 13, în condiții comerciale 
rezonabile și pe bază nediscriminatorie, la 
facilitățile pe care le utilizează pentru a 
face publice informațiile menționate la 
alineatul (1).

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF asigură accesul 
societăților de investiții care sunt obligate 
să își publice prețurile la acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate și alte instrumente financiare 
similare în conformitate cu articolul 13, în 
condiții comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), în 
funcție de modelul de piață și de tipul și 
mărimea ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul și alte 
instrumente financiare similare, sau pentru 

(1) Autoritățile competente dispun de 
competentele necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF de obligația de a face 
publice informațiile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), în funcție de 
modelul de piață și de tipul și mărimea 
ordinelor, în cazurile definite în 
conformitate cu alineatul (3). Mai precis, 
autoritățile competente dispun de
competența de a acorda derogări de la 
această obligație atunci când este vorba de 
ordine de dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar în cauză sau 
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tipul de acțiune, certificatul de acțiuni, 
fondul tranzacționat la bursă, certificatul 
și pentru alte tipuri de instrumente 
financiare similare în cauză.

pentru tipul de acțiune, certificat de 
acțiuni, fond tranzacționat la bursă, 
certificat ori alt instrument financiar 
similar în cauză.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie
să facă publice prețul, volumul și 
momentul tranzacțiilor executate în ceea ce 
privește acțiunile, certificatele de acțiuni, 
fondurile tranzacționate la bursă, 
certificatele și alte instrumente financiare 
asemănătoare admise la tranzacționare sau 
care sunt tranzacționate printr-un MTF sau 
OTF. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF fac 
publice detaliile tuturor acestor tranzacții 
pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, 
în timp real.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF fac publice prețul, 
volumul și momentul tranzacțiilor 
executate în ceea ce privește acțiunile, 
certificatele de acțiuni, fondurile 
tranzacționate la bursă, certificatele și alte 
instrumente financiare asemănătoare 
admise la tranzacționare sau care sunt 
tranzacționate printr-un MTF. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF fac publice detaliile tuturor acestor 
tranzacții pe cât posibil, din punct de 
vedere tehnic, în timp real.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF asigură 
accesul societăților de investiții care sunt 
obligate să publice detaliile tranzacțiilor lor 
cu acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 

(2) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF asigură accesul 
societăților de investiții care sunt obligate 
să publice detaliile tranzacțiilor lor cu 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
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tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
conformitate cu articolul 19, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

tranzacționate la bursă, certificate și alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
conformitate cu articolul 19, în condiții 
comerciale rezonabile și pe bază 
nediscriminatorie, la facilitățile pe care le 
utilizează pentru a face publice informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a autoriza 
piețele reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunile, certificatele de acțiuni, fondurile
tranzacționate la bursă, certificatele și
pentru alte instrumente financiare
asemănătoare, sau pentru categoria de 
acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri 
tranzacționate la bursă, certificate sau alte 
instrumente financiare asemănătoare în 
cauză. Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie 
să obțină aprobarea prealabilă a 
autorităților competente privind măsurile 
propuse pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și trebuie să prezinte aceste 
măsuri cu claritate participanților de pe 
piață și publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 

(1) Autoritățile competente dispun de 
competențele necesare pentru a autoriza 
piețele reglementate să prevadă decalarea 
publicării informațiilor detaliate în funcție 
de tipul și de mărimea tranzacțiilor. Mai 
precis, autoritățile competente pot autoriza 
publicarea decalată în cazul tranzacțiilor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 
acțiunea, certificatul de acțiuni, fondul 
tranzacționat la bursă, certificatul ori alt 
instrument financiar similar în cauză sau 
pentru clasa de acțiuni, certificate de 
acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate ori alte instrumente financiare 
similare în cauză. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF obțin 
aprobarea prealabilă a autorităților 
competente privind măsurile propuse 
pentru această publicare decalată a 
tranzacțiilor și prezintă aceste măsuri cu 
claritate participanților de pe piață și 
publicului în general. AEVMP 
monitorizează aplicarea acestor măsuri 
vizând publicarea decalată a tranzacțiilor și 
prezintă Comisiei un raport anual cu 
privire la modul în care ele sunt aplicate în 
practică.
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practică.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) detaliile care trebuie menționate de 
piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv de internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții și 
piețele reglementate care exploatează un 
MTF sau un OTF, printre informațiile care 
trebuie puse la dispoziția publicului pentru 
fiecare clasă de instrumente financiare în 
cauză;

(a) detaliile care trebuie menționate de 
piețele reglementate, societățile de 
investiții, inclusiv de internalizatorii 
sistematici, societățile de investiții și 
piețele reglementate care exploatează un 
MTF, printre informațiile care trebuie puse 
la dispoziția publicului pentru fiecare clasă 
de instrumente financiare în cauză;

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a 
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF, în legătură cu publicarea decalată a 
tranzacțiilor și criteriile care trebuie 
aplicate la desemnarea tranzacțiilor pentru 
care, în funcție de mărimea acestora și în 
funcție de categoria de acțiuni, certificate 
de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, 
certificate sau alte instrumente financiare 
asemănătoare în cauză, această publicare 
decalată este autorizată, pentru fiecare 
clasă de instrumente financiare vizată.

(b) condițiile de autorizare a piețelor 
reglementate, a societăților de investiții, 
inclusiv a internalizatorilor sistematici, a
societăților de investiții și a operatorilor de 
piață care exploatează un MTF, în legătură 
cu publicarea decalată a tranzacțiilor și 
criteriile care trebuie aplicate la 
desemnarea tranzacțiilor pentru care, 
ținând cont de mărimea acestora și de 
categoria de acțiuni, certificate de acțiuni, 
fonduri tranzacționate la bursă, certificate 
sau alte instrumente financiare similare în 
cauză, această publicare decalată este 
autorizată, pentru fiecare clasă de 
instrumente financiare vizată.
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Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente trebuie să aibă 
atribuțiile necesare pentru a exonera 
piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF de 
obligația de a face publice informațiile 
menționate la articolul 7 alineatul (1) în 
funcție de tipul și de mărimea ordinelor, 
precum și de metoda de tranzacționare, în 
conformitate cu alineatul (4). Autoritățile 
competente trebuie să aibă în special 
competența de a acorda derogări de la 
această obligație în privința ordinelor de 
dimensiuni mari în comparație cu 
dimensiunea normală a pieței pentru 

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

financiar structurat, certificatul de emisii 
ori instrumentul derivat în cauză sau pentru 
tipul de obligațiune, produs financiar 
structurat, certificat de emisii ori 
instrument derivat în cauză.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) modelul de piață; eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) caracteristicile specifice ale activității 
de tranzacționare a unui produs;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul -13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -13a
Obligația de tranzacționare a 

instrumentelor financiare extrabursiere 
prin intermediul internalizatorilor 

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

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă a pieței celei 
mai relevante din punct de vedere al 
lichidității conform definiției de la articolul 
23 stabilește, cel puțin o dată pe an, clasa 
căreia îi aparține fiecare acțiune, certificat 
de acțiuni, fond tranzacționat la bursă, 
certificat sau alt instrument financiar 
asemănător, pe baza mediei aritmetice a 
valorii ordinelor executate pe piața 
respectivului instrument financiar. Această 
informație este pusă la dispoziția tuturor 
participanților de pe piață.

(6) Autoritatea competentă a pieței celei 
mai relevante din punctul de vedere al 
lichidității conform definiției de la articolul 
23 stabilește, cel puțin o dată pe an, clasa 
căreia îi aparține fiecare acțiune, certificat 
de acțiuni, fond tranzacționat la bursă, 
certificat sau alt instrument financiar 
similar, pe baza mediei aritmetice a valorii 
ordinelor executate pe piața respectivului 
instrument financiar. Această informație 
este pusă la dispoziția tuturor 
participanților de pe piață și este transmisă 
AEVMP, care publică informația pe site-
ul său internet.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

________________
*A se introduce data de către JO: 24 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_____________
*A se introduce data de către JO: 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până la …*, AEVMP raportează 
Comisiei în legătură cu funcționarea 
prezentului articol, inclusiv în legătură cu 
măsura în care conținutul și formatul 
rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permite monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 21. Comisia poate 
avea inițiativa de a propune orice fel de 
modificare, inclusiv aceea ca tranzacțiile să 
fie raportate unui sistem desemnat de 
AEVMP și nu autorităților competente, 
fapt ce permite autorităților competente 
relevante să acceseze toate informațiile 
raportate în temeiul prezentului articol.
Comisia transmite raportul AEVMP 
Parlamentului European și Consiliului.
_____________
*A se introduce data de către JO: 24 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 42, Comisia poate 
adopta decizii prin care stabilește că cadrul
legal și de supraveghere dintr-o anumită 
țară terță asigură respectarea de către 
locurile de tranzacționare din țara terță 
respectivă a cerințelor obligatorii din punct 
de vedere juridic care, în scopul aplicării 
obligației prevăzute la alineatul (1), sunt 
echivalente cu cerințele pentru locurile de 
tranzacționare menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c) rezultând din prezentul 
regulament, din Directiva [noua MiFID] și 
Regulamentul [noul MAR] și care fac 
obiectul unei supravegheri și al unui 
control eficace al aplicării în țara terță 
respectivă.

(4) În conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 42 
alineatul (2), Comisia poate adopta decizii 
prin care stabilește că regimul legal și de 
supraveghere dintr-o anumită țară terță 
asigură respectarea de către locurile de 
tranzacționare din țara terță respectivă a 
unor cerințe obligatorii din punct de vedere 
juridic care sunt echivalente cu cerințele 
pentru locurile de tranzacționare 
menționate la prezentul articol
alineatul (1) literele (a)-(c) rezultând din 
prezentul regulament, din Directiva 
…/…/UE [noua MiFID] și 
Regulamentul (UE) nr. …/…[noul MAR] 
și care fac obiectul unei supravegheri și al 
unui control eficace al aplicării în țara terță 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin 
care precizează tipurile de contracte 
menționate la alineatul (2) care au un efect 
direct, semnificativ și previzibil în 
interiorul UE și cazurile în care obligația 
de tranzacționare este necesară sau 
adecvată pentru a preveni eludarea 
dispozițiilor prezentului regulament.
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AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la ...*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
_____________
*A se introduce data de către JO: 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a stabili 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf în termen de 
trei luni de la adoptarea de către Comisie a 
standardelor tehnice de reglementare în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) nr. …/… (EMIR).

Or. en
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Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – 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 articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Se conferă 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 58
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca urmare a notificării menționate la 
primul paragraf, AEVMP publică o cerere 
de elaborare de propuneri vizând 
tranzacționarea respectivelor instrumente 
derivate în locurile menționate la articolul 
24 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu articolul (1), 
AEVMP prezintă Comisiei noi proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru a 
modifica, suspenda sau revoca standardele 
tehnice de reglementare existente, ori de 
câte ori are loc o modificare semnificativă 
a criteriilor stabilite la alineatul (2). Înainte 
de a proceda astfel, AEVMP se poate 
consulta, după caz, cu autoritățile 
competente din țări terțe. Se conferă 
Comisiei competența de a modifica, 
suspenda sau revoca standardele tehnice de
reglementare existente în conformitate cu
articolele 10 – 14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) AEVMP elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare care să
precizeze criteriile menționate la alineatul 
(2) litera (b).

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 de către JO: 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente ale locurilor de 
tranzacționare nu pot refuza accesul 
contrapărților centrale la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
accesul respectiv ar reprezenta o 

(4) Pentru valori mobiliare și instrumente 
de piață monetară, autoritățile competente 
ale locurilor de tranzacționare nu pot 
refuza accesul CPC la locurile de 
tranzacționare decât în cazul în care 
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amenințare la adresa funcționării uniforme 
și ordonate a piețelor. 

accesul respectiv ar reprezenta o 
amenințare la adresa funcționării uniforme 
și ordonate a piețelor. Pentru alte 
instrumente financiare, accesul unei CPC 
la un loc de tranzacționare se acordă cu 
condiția ca acest acces să nu necesite o 
interoperabilitate sau să nu amenințe 
buna funcționare a piețelor, în special 
prin fragmentarea lichidității, iar locul de 
tranzacționare să fi instituit mecanisme 
corespunzătoare pentru evitarea unei 
astfel de fragmentări.

Atunci când o autoritate competentă refuză 
accesul pe această bază, ea emite 
respectiva decizie în termen de două luni 
de la primirea cererii menționate la 
alineatul (2) și furnizează locului de 
tranzacționare și contrapărții centrale o 
expunere exhaustivă a motivelor care stau 
la baza deciziei sale, inclusiv dovezile 
aferente.

(4a) Atunci când o autoritate competentă 
refuză accesul pe această bază, ea emite 
respectiva decizie în termen de două luni 
de la primirea cererii menționate la 
alineatul (2) și furnizează locului de 
tranzacționare și CPC o expunere 
exhaustivă a motivelor care stau la baza 
deciziei sale, inclusiv dovezile aferente.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin 
care precizează noțiunea de fragmentare 
de a lichidității. Respectivele proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
reflectă, în măsura posibilului, 
standardele tehnice de reglementare 
adoptate de Comisie în conformitate cu 
articolul 5a din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [EMIR].
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 de către JO: 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea anumitor produse de investiții, 
inclusiv depozite structurate, a unor 
instrumente financiare sau a unor 
instrumente financiare cu anumite 
caracteristici; or

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele de reglementare aplicabile 
instrumentului sau activității financiare în 
cauză în temeiul legislației Uniunii nu 
contracarează amenințarea;

(b) cerințele de reglementare aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului sau 
activității financiare în cauză în temeiul 
legislației Uniunii nu contracarează 
amenințarea;

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la primul paragraf, AEVMP 
poate impune o interdicție sau o restricție 
prevăzută la alineatul (1) din motive 
prudențiale înainte de comercializarea 
sau vânzarea unui produs de investiții sau 
a unui instrument financiar către clienți.

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Înainte de a lua o decizie în 
conformitate cu alineatul (1), AEVMP își 
poate notifica intenția de a interzice sau 
restricționa un produs de investiții sau un 
instrument financiar cu excepția cazului 
în care într-un interval de timp specificat 
se efectuează anumite modificări ale unor 
caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP examinează interdicțiile sau 
restricțiile impuse în conformitate cu 
alineatul (1) la intervale de timp 
corespunzătoare și cel puțin o dată la 
fiecare trei luni. Interdicția sau restricția 
expiră după respectivul termen de trei luni 
dacă nu este reînnoită.

(6) AEVMP examinează interdicțiile sau 
restricțiile impuse în conformitate cu 
alineatul (1) la intervale de timp 
corespunzătoare și cel puțin o dată la 
fiecare trei luni. În cazul în care 
interdicția sau restricția este impusă din 
motive de protejare a investitorului 
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AEVMP revizuiește interdicția sau 
restricția anual. Interdicția sau restricția 
expiră după respectivul termen de trei luni 
sau un an dacă nu este reînnoită.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care specifică criteriile și factorii care 
trebuie avuți în vedere de AEVMP la 
determinarea apariției unor amenințări la 
adresa protecției investitorilor sau a bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune sau 
a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (2) litera (a). Prin 
respectivele acte delegate Comisia se 
asigură că AEVMP dispune de 
competența de acționa din motive 
prudențiale, după caz, și nu este nevoită 
să aștepte până ce instrumentul sau 
produsul financiar a fost comercializat 
sau tipul de activitate sau practică a fost 
întreprinsă, spre a putea interveni.

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritățile competente monitorizează 
produsele de investiții, inclusiv depozitele 
structurate și instrumentele financiare 
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care sunt comercializate, distribuite sau 
vândute în sau din statul lor membru și 
pot investiga în mod proactiv noile 
produse de investiții sau instrumente 
financiare înainte ca acestea să fie 
comercializate, distribuite sau vândute în 
sau din statul membru.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) comercializarea, distribuția sau 
vânzarea anumitor produse de investiții, 
inclusiv depozite structurate, a unor 
instrumente financiare sau a unor 
instrumente financiare cu anumite 
caracteristici; sau

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele de reglementare existente 
conform legislației Uniunii și aplicabile 
instrumentului, activității sau practicii 
financiare nu contracarează suficient 
riscurile menționate la litera (a), iar această 
situație nu ar fi abordată mai satisfăcător 
prin îmbunătățirea supravegherii sau 
asigurarea punerii în aplicare a cerințelor 
existente;

(b) cerințele de reglementare existente 
conform legislației Uniunii și aplicabile 
produsului de investiții, instrumentului, 
activității sau practicii financiare nu 
contracarează suficient riscurile menționate 
la litera (a), iar această situație nu ar fi 
abordată mai satisfăcător prin 
îmbunătățirea supravegherii sau asigurarea 
punerii în aplicare a cerințelor existente;

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf sunt îndeplinite, 
autoritatea competentă poate impune o 
interdicție sau o restricție din motive 
prudențiale înainte de comercializarea, 
distribuirea sau vânzarea unui produs de 
investiții sau a unui instrument financiar 
către clienți.

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a impune o interdicție sau 
o restricție în conformitate cu alineatul 
(1), autoritatea competentă își poate 
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notifica intenția de a interzice sau 
restricționa un produs de investiții sau un 
instrument financiar cu excepția cazului 
în care într-un interval de timp specificat 
se efectuează anumite modificări ale unor 
caracteristici ale produsului de investiții 
sau ale instrumentului financiar.

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea competentă nu impune o 
interdicție sau o restricție în temeiul 
prezentului articol decât în cazul în care, cu 
cel puțin o săptămână înainte de adoptarea 
măsurilor, ea a transmis o notificare în 
scris tuturor celorlalte autorități 
competente și AEVMP precizând:

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care specifică criteriile și factorii care 
trebuie luați în considerare de către 
AEVMP la determinarea apariției unei 
amenințări la adresa bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, inclusiv în 
ceea ce privește modalitățile de livrare a 
mărfurilor fizice, ori la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune sau 
a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (2) litera (a). Criteriile 
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și factorii respectivi țin seama de 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare elaborate în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (3) din Directiva 
.../.../UE [noua MiFID] și fac diferența 
între situațiile în care AEVMP adoptă 
măsuri din cauza faptului că o autoritate 
competentă nu a acționat și situațiile în 
care AEVMP urmărește contracararea 
unui risc suplimentar pe care autoritatea 
competentă nu îl poate contracara, în 
conformitate cu articolul 71 alineatul (2) 
litera (i) și cu articolul 72 alineatul (1) 
literele (f) și (g) din Directiva .../.../UE 
[noua MiFID].

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) AEVMP elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze informațiile pe care societatea 
solicitantă din țara terță le furnizează 
AEVMP în cererea sa de înregistrare în 
conformitate cu alineatul (3), precum și 
formatul informațiilor care urmează să fie 
furnizate în conformitate cu alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
standarde tehnice de 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 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe este acordată 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la data menționată la articolul 41 
alineatul (1).

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 2 alineatul (3), 
articolul 4 alineatul (3), articolul 6 
alineatul (2), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatele (5) și (6), articolul 16 alineatul 
(3), articolul 18 alineatele (2)și (3), 
articolul 19 alineatul (3), articolul 20 
alineatul (3), articolul 28 alineatul (6), 
articolul 29 alineatul (6), articolul 30 
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alineatul (3), articolul 31 alineatul (8), 
articolul 32 alineatul (6) și articolul 35 
alineatul (10) este acordată pentru o 
perioadă de timp nedeterminată. 

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Ea nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 2 alineatul (3), articolul 4 
alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 10 
alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), 
articolul 12 alineatul (2), articolul 13 
alineatul (7), articolul 14 alineatele (5) și 
(6), articolul 16 alineatul (3), articolul 18 
alineatele (2) și (3), articolul 19 alineatul 
(3), articolul 20 alineatul (3), articolul 28 
alineatul (6), articolul 29 alineatul (6), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (8), articolul 32 alineatul (6) și 
articolul 35 alineatul (10) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Ea produce efecte din ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară specificată în aceasta. Ea nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Actele delegate intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu formulează obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea actului 
respectiv către Parlamentul European sau 
Consiliu 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 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Actele delegate intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu formulează obiecțiuni în termen de trei 
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European sau Consiliu 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 90
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare în conformitate cu articolele 24, 
26 și 37, Comisia este sprijinită de 
Comitetul european pentru valori mobiliare 
instituit prin Decizia 2001/528/CE a 
Comisiei. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

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

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, având în 
vedere dispozițiile articolului 8.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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Or. en

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de [2 ani de la aplicarea 
MiFIR conform articolului 41 alineatul 
(2)] și în urma consultării AEVMP, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
funcționarea articolul 13, inclusiv cu 
privire la măsura în care conținutul și 
formatul rapoartelor de tranzacție primite și 
schimbate între autoritățile competente 
permit monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1). 
Comisia poate propune orice fel de măsuri 
corespunzătoare, inclusiv aceea ca 
tranzacțiile să fie raportate unui sistem 
desemnat de AEVMP și nu autorităților 
competente, fapt ce permite autorităților 
competente relevante să acceseze toate 
informațiile raportate în temeiul 
prezentului articol.

(2) Înainte de ...* și în urma consultării 
AEVMP, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la funcționarea articolului 23, 
inclusiv cu privire la măsura în care 
conținutul și formatul rapoartelor de 
tranzacție primite și schimbate între 
autoritățile competente permit 
monitorizarea în mod cuprinzător a 
activităților societăților de investiții în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (1). 
Comisia poate propune orice fel de măsuri 
corespunzătoare, inclusiv aceea ca
tranzacțiile să fie raportate unui sistem 
desemnat de AEVMP și nu autorităților 
competente, fapt ce permite autorităților 
competente relevante să acceseze toate 
informațiile raportate în temeiul 
prezentului articol.

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

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile existente din țări terțe 
trebuie să poată continua furnizarea de

(1) Instituțiile financiare din țări terțe pot
furniza servicii și activități în statele 
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servicii și activități în statele membre, în 
conformitate cu regimurile naționale până 
la [4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament].

membre în conformitate cu regimurile 
naționale timp de un an de la adoptarea de 
către Comisie a unei decizii privind țara 
terță relevantă în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (3) din Directiva 
.../.../UE [noua MiFID].

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

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

Există două motive principale pentru care această revizuire are loc abia după cinci ani de la 
punerea în aplicare a MiFID I: situația pieței s-a schimbat datorită progresului tehnic, noilor 
participanți la piață și dezvoltării de strategii comerciale mai complexe. În plus, ca răspuns la 
criza financiară, MiFID trebuie revizuită pentru a reduce riscul sistemic și a asigura 
stabilitatea piețelor financiare, precum și protecția adecvată a investitorilor. Prin urmare, la 20 
octombrie 2011 Comisia Europeană a propus un regulament și o directivă care, împreună, ar 
înlocui 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 mare 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 organizate 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, 
dat fiind că urmărește acoperirea tuturor lacunelor din cadrul de reglementare, astfel încât 
nicio parte a pieței să nu fie exclusă din acesta.
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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. În plus, 
raportorul propune să se definească mai clar noțiunile de sistem „bilateral” și „multilateral” de 
tranzacționare, pentru a asigura o distincție precisă între tranzacționarea bilaterală și cea 
multilaterală și pentru a garanta că participanții la piață intră sub incidența unor norme 
adecvate.

Raportorul ia act de dispozițiile privind accesul la infrastructura pieței și consideră că acest 
acces ar putea genera probleme legate de fragmentarea lichidităților sau în cazul în care s-ar 
genera interoperabilitate, iar autoritățile de supraveghere trebuie, așadar, să intervină pentru a 
preveni materializarea acestor probleme, astfel cum s-a confirmat și în EMIR.

În conformitate cu propunerea MiFIR, domeniul de aplicare a cerințelor privind transparența 
pre- și post-tranzacționare ar trebui să fie extins pentru a cuprinde și instrumentele 
asimilabile acțiunilor și alte instrumente decât cele de capitaluri proprii. Întrucât raportorul 
sprijină măsurile care sporesc transparența, el promovează totodată această abordare și se 
limitează la a ajusta posibilitatea acordării de derogări în cazul altor instrumente decât cele de 
capitaluri proprii. Propunerile Comisiei în ceea ce privește obligațiile de raportare a 
tranzacțiilor către autoritățile competente includ o nouă cerință pentru piețele reglementate, 
MTF-uri și OTF-uri de a menține la dispoziția autorităților de supraveghere, pe o perioadă de 
cel puțin 5 ani, datele referitoare la ordine.  Raportorul salută aceste propuneri.

Potrivit Comisiei, autoritățile competente ar putea să stabilească interdicții permanente sau 
restricții asupra anumitor produse, activități sau practici financiare, sub coordonarea 
AEVMP. În plus, AEVMP poate impune, cu titlu provizoriu, interdicții sau restricții 
asupra anumitor produse, practici sau servicii. Raportorul se întreabă dacă, în vederea 
asigurării stabilității pieței financiare sau a protecției investitorilor, este suficient să existe 
posibilitatea de a interzice produse sau servicii doar ex-post și, prin urmare, propune două 
modificări suplimentare. În primul rând, AEVMP sau autoritățile competente ar trebui să 
monitorizeze nu doar instrumentele financiare, ci și produsele de investiții, inclusiv depozitele 
structurate.  În al doilea rând, pe lângă posibilitatea de a interzice sau de a restricționa produse 
care au fost deja comercializate, AEVMP sau autoritățile competente ar trebui să fie în 
măsură, de asemenea, să impună o interdicție sau o restricție din motive prudențiale înainte de 
introducerea pe piață a unui produs de investiții sau a unui instrument financiar. De asemenea, 
AEVMP și autoritățile competente ar trebui să își notifice intenția de a interzice un produs de 
investiții sau un instrument financiar din motive prudențiale, astfel încât să poată fi aduse 
modificări respectivului produs sau instrument într-un interval de timp specificat.
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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.


