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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID, Directiva 2004/39/CE), aflată în 
vigoare din noiembrie 2007, este unul dintre instrumentele esențiale de reglementare a 
domeniului financiar. Raportorul recunoaște faptul că, în forma sa actuală, MiFID (numită în 
continuare MiFID II) trebuie revizuită pentru a elimina deficiențele pe care le conține și 
pentru a asigura o mai bună transparență și reglementare a piețelor financiare. 

Exceptările de la aplicarea dispozițiilor MiFID

Raportorul consideră că unele dintre exceptările conținute în MiFID II, care se referă la 
domeniul de aplicare al directivei, induc în eroare sau nu sunt suficient de clare. Prin urmare, 
raportorul a depus amendamente menite să clarifice dispozițiile în cauză. 

În general, raportorul consideră că societățile nefinanciare, cum ar fi cele ce comercializează 
mărfuri, nu ar trebui să fie vizate de toate dispozițiile MiFID, dată fiind natura lor. Această 
poziție este în totalitate coerentă cu intenția Comisiei prezentată în considerentul 88, potrivit 
căreia ar trebui să se asigure în continuare exceptarea activităților societăților nefinanciare 
care au ca scop acoperirea riscurilor legate de producție și a altor riscuri, ca activitate 
auxiliară. Aceste activități de tranzacționare practicate de societățile nefinanciare nu prezintă 
riscuri sistemice și sunt un element esențial al activității acestor societăți. 

Alte clarificări se referă în principal la criteriile utilizate pentru a stabili dacă o activitate este 
auxiliară în raport cu activitatea principală. Principiile de bază pentru stabilirea acestor criterii 
nu ar trebui lăsate în seama actelor delegate și ar trebui să țină seama de faptul că o activitate 
poate fi auxiliară numai în cazul în care reprezintă un mijloc de gestionare a riscului aferent 
activității principale, iar volumul acesteia este considerabil mai mic decât cel al activității 
principale.

În cazul în care societățile nefinanciare sunt considerate, în sensul MiFID, societăți financiare,
ele trebuie să îndeplinească obligațiile costisitoare conținute într-o serie de regulamente 
aplicabile domeniului financiar. De exemplu, aceste societăți vor fi vizate de obligația de a 
supune compensării toate operațiunile lor extrabursiere (OTC) standardizate cu instrumente 
derivate, definite în Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR), sau vor fi 
obligate să dețină o rezervă de capital, în conformitate cu Directiva privind cerințele de capital 
(CRD), după 2014. 

Ca urmare, atât EMIR, cât și CRD ar obliga societățile să dețină o rezervă mai mare de capital 
pentru activitățile lor de tranzacționare, ceea ce va reduce capacitatea lor de a investi. De 
asemenea, gestionarea riscurilor devine mult mai costisitoare, ceea ce va determina unele
societăți, în special IMM-urile, să nu practice gestionarea riscurilor sau, cel puțin, să practice 
această activitate într-o măsură mai mică. 

Majoritatea IMM-urilor nu își pot permite să participe direct la piețele de tranzacționare 
pentru a-și gestiona riscurile aferente activității lor principale, ceea ce le determină să 
înființeze entități comune pentru a crea o masă critică care să le permită accesul la piețele de 
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tranzacționare în vederea gestionării riscurilor legate de activitatea lor principală. Așadar, și 
aceste structuri comerciale trebuie tratate pentru a garanta exceptările corespunzătoare pentru 
IMM-urile nefinanciare și entităților lor comune.

Clasificarea instrumentelor financiare

Produsele forward decontate prin livrare fizică menționate în propunerea privind MiFID II 
sunt clasificate ca instrumente financiare. Cu toate acestea, produsele forward în cauză au un 
rol esențial în gestionarea riscurilor întreprinderilor comerciale și au un caracter fundamental 
diferit de cel al instrumentelor financiare speculative - ele nu implică decontare financiară (în 
numerar), iar marfa fizică care se află la baza acestor instrumente va fi efectiv livrată în 
termenul stabilit. Prin urmare, instrumentele forward decontate prin livrare fizică nu prezintă 
niciun risc pentru piețele financiare. În cazul în care produsele forward decontate prin livrare 
fizică sunt considerate instrumente financiare, acest lucru poate avea o serie de consecințe în 
conformitate cu MiFID, EMIR și cu Regulamentul privind abuzul de piață (MAR). 

Propunerea actuală privind MiFID II reduce capacitatea întreprinderilor de a beneficia de 
exceptarea aplicabilă activităților auxiliare [articolul 2 alineatul (1) punctul (i)], întrucât cea 
mai mare parte a tranzacțiilor lor au loc în baza contractelor forward cu decontare prin livrare 
fizică. De asemenea, instrumentele forward decontate prin livrare fizică ar putea face obiectul 
limitării pozițiilor menționate la articolul 59. În conformitate cu EMIR, clasificarea 
instrumentelor forward decontate prin livrare fizică ca instrumente financiare va crește 
probabilitatea deținerii de către societățile nefinanciare de poziții care depășesc așa-numitul 
prag de compensare, ceea ce le va supune obligației de compensare. De asemenea, 
instrumentele forward decontate prin livrare fizică vor intra sub incidența MAR. 

Prin comparație, proiectul de lege corespondent din Statele Unite (legea Dodd-Frank) aplică o 
altă definiție a instrumentelor financiare, din care sunt excluse în mod explicit și 
instrumentele derivate forward decontate prin livrare fizică. În afară de aceasta, instrumentele 
forward decontate prin livrare fizică din sectorul energetic sunt deja incluse în Regulamentul 
privind integritatea și transparența pieței energiei (REMIT). 

Prin urmare, raportorul propune să fie excluse în mod explicit produsele ce pot fi decontate 
prin livrare fizică și care sunt tranzacționate în scopuri comerciale și nu posedă caracteristicile 
altor instrumente financiare derivate.

Limitele pozițiilor

Limitarea pozițiilor întreprinderilor pe piața instrumentelor derivate le va reduce capacitatea 
de a gestiona riscurile în mod eficace și de a avea acces la piețele cotelor de emisii, ceea ce va 
duce în final la creșterea costurilor și a nivelului global al riscului în sectorul respectiv. De 
asemenea, limitarea pozițiilor ar putea să oblige întreprinderile în cauză să caute posibilități 
de protejare împotriva riscurilor pe alte piețe, mai puțin lichide și cu un grad de risc sporit, 
ceea ce va determina creșterea costurilor legate de gestionarea riscurilor și, în final, a 
prețurilor pentru consumatori. Raportorul preferă, așadar, metoda administrării pozițiilor 
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menționată la articolul 35 alineatul (1) din MiFIR, deoarece este mai flexibilă și mai bine 
adaptată la caracteristicile pieței. 

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a asigura buna funcționare 
a pieței interne a energiei electrice și a 
gazului natural și pentru ca operatorii 
sistemelor de transport să își execute 
sarcinile în conformitate cu Directiva 
2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 sau în 
conformitate cu orientările și codurile de 
rețea adoptate în temeiul regulamentelor 
respective, se impune exceptarea 
operatorii sistemelor de transport și a 
prestatorilor de servicii ai acestora atunci 
când sunt emise drepturile de transport, 
fie sub formă de drepturi fizice de 
transport, fie sub formă de drepturi 
financiare de transport , și atunci când 
este asigurată o platformă pentru 
tranzacționarea pe piața secundară. 
Pentru a asigura eficiența comercializării 
drepturilor de transport, este necesar să 
fie exceptate și persoanele care cumpără 
sau care vând drepturile de transport în 
cauză. 

Justificare

Calificarea drepturilor fizice de transport și a drepturilor financiare de transport ca 
instrumente financiare ar putea duce la situația în care actorii de pe piață evită să 
comercializeze drepturi de transport, deoarece consideră că cerințele din cadrul MiFID 
reprezintă o povară excesivă. Însă având în vedere funcția de protecție împotriva riscurilor a 
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drepturilor fizice de transport și a drepturilor financiare de transport, comercializarea 
acestor drepturi poate aduce o contribuție importantă la funcționarea eficientă a pieței 
interne a energiei și ar trebui, așadar, exceptată de la cerințele din MiFID.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale, dar și 
pentru a asigura includerea în domeniul 
de aplicare al prezentei directive a 
societăților specializate în comerțul cu 
mărfuri și cu instrumente derivate pe 
mărfuri.

(88) Având în vedere comunicatul 
miniștrilor de finanțe ai G20 și al 
guvernatorilor băncilor centrale din 15 
aprilie 2011 cu privire la nevoia de a 
asigura că toți participanții la piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri se supun 
unei reglementări și unei supravegheri 
adecvate, trebuie aduse modificări privind 
exonerarea de obligațiile prevăzute de 
Directiva 2004/39/CE pentru diverse 
categorii de participanți activi pe piețele de 
instrumente derivate pe mărfuri, pentru a 
asigura menținerea acestei exonerări în 
cazul activităților desfășurate de societăți 
care nu aparțin unor grupuri financiare și 
care implică operațiuni de neutralizare a 
riscurilor legate de producție sau a altor 
tipuri de riscuri (hedging), precum și 
furnizarea, ca activitate auxiliară, a 
serviciilor de investiții în instrumente 
derivate pe mărfuri sau pe mărfuri exotice 
clienților activității principale. Trebuie să 
se țină seama de faptul că societățile a 
căror activitate principală este fabricarea 
și/sau furnizarea unor mărfuri și care 
realizează în cont propriu, ca activitate 
auxiliară, tranzacții cu instrumente 
derivate pe mărfuri fac deja obiectul unei 
supravegheri de reglementare specifice și 
al unor obligații legale de raportare 
specifice privind tranzacțiile spot și de tip 
forward regularizate prin livrare fizică, în 
temeiul Regulamentului 2011/1227/CE 
(REMIT), și fac obiectul unor obligații 
legale de raportare a tranzacțiilor
standard cu instrumente derivate și al 
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supravegherii de reglementare, în temeiul 
Regulamentului [ ] (EMIR). Ar trebui 
însă asigurată includerea în domeniul de 
aplicare al prezentei directive a societăților 
specializate în comerțul cu mărfuri și cu 
instrumente derivate pe mărfuri. 

Justificare

Societățile comerciale care intră deja sub incidența EMIR și a reglementărilor specifice 
sectorului în cauză (de exemplu, REMIT, Regulamentul 2011/1227/CE) ar trebui să fie 
exceptate de la dispozițiile MiFID, cu condiția ca activitatea în cauză să fie una auxiliară în 
raport cu activitatea principală a societăților respective. REMIT conține un cadru eficace și 
adecvat de supraveghere a pieței, precum și cerințe de raportare a tranzacțiilor ce vizează în 
mod explicit tranzacțiile din afara domeniului de aplicare al MiFID. În plus, EMIR va 
asigura, de asemenea, cadrul necesar care va impune obligații de raportare a tranzacțiilor și 
de compensare centrală sau alte obligații de gestionare a riscurilor. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanelor care furnizează servicii de 
investiții exclusiv întreprinderii lor mamă, 
filialelor lor sau altor filiale ale 
întreprinderii lor mamă;

(b) persoanelor, inclusiv întreprinderilor 
administrate în comun, care furnizează 
servicii de investiții exclusiv întreprinderii 
lor mamă, filialelor lor sau altor filiale ale 
întreprinderii lor mamă;

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – paragraful ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sunt participanți sau membri ai unei 
piețe reglementate sau ai unui MTF; sau

(ii) sunt participanți sau membri ai unei 
piețe reglementate sau ai unui MTF și 
efectuează tranzacționări algoritmice; sau

Justificare

Este necesară clarificarea regimului exceptărilor, pentru a garanta că nu orice participare la 
tranzacțiile bursiere în economia reală (chiar dacă este minoră) este supusă reglementărilor 
MiFID (de exemplu, pentru asigurarea împotriva riscurilor de fluctuație a prețurilor 
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mărfurilor sau riscurilor aferente cursului valutar sau pentru achiziționarea/vânzarea 
acțiunilor întreprinderii angajatorului).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Persoanele care sunt exceptate în temeiul
literei (i) nu trebuie să respecte și 
condițiile prevăzute la această literă 
pentru a fi exceptate și pot fi exceptate și 
în temeiul altor dispoziții de la prezentul 
articol.

Această exceptare se aplică persoanelor 
care, atunci când tranzacționează cu 
certificatele de emisii, nu oferă niciun 
serviciu sau activitate de investiții alta 
decât tranzacționarea în cont propriu și 
nu prin executarea ordinelor clienților, 
care dețin sau controlează direct 
facilitățile în sensul 
Directivei 2003/87/CE.

Justificare

Ar trebui să se clarifice relația dintre exceptările de la literele (d) și (i).

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- furnizează clienților servicii de investiții 
în contractele pentru instrumente 
financiare derivate pe mărfuri sau în 
contractele derivate incluse în anexa I 
secțiunea C punctul 10, sau certificate de 



AD\903603RO.doc 9/27 PE486.104v02-00

RO

emisii sau instrumente derivate ale 
acestora, cu condiția ca:
(i) aceste persoane să permită clienților să 
își desfășoare activitățile industriale prin 
furnizarea de infrastructură și servicii 
esențiale, și
(ii) activitatea principală a clienților, la 
nivel de grup, să nu fie nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici de servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE,
sau

Justificare

Sunt necesare condiții de egalitate pentru societățile industriale mari care tranzacționează în 
cont propriu în domeniul instrumentelor financiare și pentru actorii mai mici, care, pentru a 
concura, trebuie să utilizeze unități de producție (inclusiv servicii de asistență și de expertiză) 
gestionate de către părți terțe. Operatorul de unitate care tranzacționează în cont propriu 
pentru a furniza servicii de investiții societăților mai mici care își desfășoară activitățile 
industriale în unitatea lui ar trebui, de asemenea, exceptat atunci când aceasta este o 
activitate auxiliară în raport cu activitatea principală.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tranzacționează în cont propriu 
instrumente financiare executând 
ordinele proprietarilor lor și ale entităților 
afiliate acestora în cazul unor 
întreprinderi administrate în comun;

Justificare

Exceptările prezentate în propunerea Comisiei nu acordă atenția cuvenită structurilor 
caracteristice ale unor întreprinderi, în special în cazul IMM-urilor. Scopul acestui 
amendament este să se evite discriminarea IMM-urilor care nu își pot permite să participe 
direct la piețele de tranzacționare, ceea ce le determină să înființeze o entitate comună sau să 
încheie înțelegeri strategice cu entități terțe pentru a crea o masă critică care să le permită 
accesul la piețele de tranzacționare în vederea gestionării riscurilor legate de activitatea lor 
principală. Amendament legat de amendamentul 5.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

cu condiția ca, în toate aceste cazuri, aceste 
activități să fie auxiliare în raport cu 
activitatea principală la nivel de grup sau 
în raport cu activitatea principală a 
proprietarilor și a entităților afiliate 
acestora în cazul în care serviciile sunt 
furnizate de întreprinderi administrate în 
comun și ca activitatea principală să nu 
constea în furnizarea de servicii de 
investiții în sensul prezentei directive sau 
de servicii bancare în sensul Directivei
2006/48/CE;

Justificare

Exceptările prezentate în propunerea Comisiei nu acordă atenția cuvenită structurilor 
caracteristice ale unor întreprinderi, în special în cazul IMM-urilor.  Scopul acestui 
amendament este să se evite discriminarea IMM-urilor care nu își pot permite să participe 
direct la piețele de tranzacționare, ceea ce le determină să înființeze o entitate comună sau să 
încheie înțelegeri strategice cu entități terțe pentru a crea o masă critică care să le permită 
accesul la piețele de tranzacționare în vederea gestionării riscurilor legate de activitatea lor 
principală. Amendament legat de amendamentul 4.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul urmărește să evite discriminarea față de societățile comerciale care nu își pot 
permite să participe direct la piețele de tranzacționare în vederea gestionării riscurilor legate 
de activitatea lor principală. În cele mai multe cazuri, acestea alcătuiesc împreună cu firma 
lor de tranzacționare un grup neconsolidat, cu scopul de a crea o masă critică care să le 
permită accesul la piețele de tranzacționare. Definițiile actuale ale întreprinderii-mamă și ale 
sucursalei nu sunt adecvate în acest context întrucât nu acordă atenție în special 
caracteristicilor acestei structuri de întreprindere.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) societăților ale căror servicii și activități 
de investiții constau exclusiv în 
tranzacționarea în cont propriu pe piețe de 
instrumente financiare futures, opțiuni sau 
alte instrumente derivate și pe piețe cash 
doar cu scopul neutralizării riscurilor 
(hedging)  pe piețele de instrumente 
derivate sau care tranzacționează sau 
asigură formarea prețurilor în contul altor 
membri ai acestor piețe cu garantare de 
către membri compensatori ai acelorași 
piețe, în cazul în care responsabilitatea 
pentru executarea contractelor încheiate de 
aceste societăți este asumată de membri 
compensatori ai acelorași piețe;

(k) societăților:

(i) ale căror servicii și activități de investiții 
constau exclusiv în tranzacționarea în cont 
propriu pe piețe de instrumente financiare 
futures, opțiuni sau alte instrumente 
derivate și pe piețe cash doar cu scopul 
neutralizării riscurilor (hedging) pe piețele 
de instrumente derivate sau 

(ii) care tranzacționează sau asigură 
formarea prețurilor în contul altor membri 
ai acestor piețe cu garantare de către 
membri compensatori ai acelorași piețe, în 
cazul în care responsabilitatea pentru 
executarea contractelor încheiate de aceste 
societăți este asumată de membri 
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compensatori ai acelorași piețe;

Justificare

Textul ar trebui împărțit în funcție de două caracteristici diferite pentru a reda foarte clar 
faptul că societățile pot recurge la exceptare fie în temeiul literei (k) punctul (i), fie în temeiul 
literei (k) punctul (ii).

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) operatorilor de transport și de sistem
definiți la articolul 2 punctul 4 din 
Directiva 2009/72/CE sau la articolul 2 
punctul 4 din Directiva 2009/73/CE, atunci 
când aceștia își îndeplinesc sarcinile în 
temeiul directivelor menționate, conform 
Regulamentului (CE) 714/2009 sau 
Regulamentului (CE) 715/2009 ori 
conform codurilor de rețea sau orientărilor 
adoptate în conformitate cu regulamentele 
respective.

(n) operatorilor de sisteme de transport și 
de distribuție definiți la articolul 2 
punctele 4 și 6 din Directiva 2009/72/CE 
sau la articolul 2 punctele 4 și 6 din 
Directiva 2009/73/CE, precum și 
operatorilor de înmagazinare și de sisteme 
de GNL definiți la articolul 2 punctul 10 
și, respectiv, punctul 12 din Directiva 
2009/73/CE și persoanelor care sunt 
furnizorii lor de servicii, atunci când 
aceștia îndeplinesc sarcinile ce revin 
operatorilor de sistem în temeiul 
directivelor menționate, conform 
Regulamentului (CE) 714/2009 sau 
Regulamentului (CE) 715/2009 ori 
conform codurilor de rețea sau orientărilor 
adoptate în conformitate cu regulamentele 
respective, cum ar fi emiterea de drepturi 
de transport sau de alte drepturi de 
capacitate sau asigurarea unei platforme 
pentru tranzacționarea pe piețele 
secundare, precum și tuturor celorlalte 
persoane care cumpără și/sau vând astfel 
de drepturi de transport sau alte drepturi 
de capacitate. Această exceptare se aplică 
numai activităților menționate mai sus.

Justificare

Operatorii de sisteme de transport, operatorii de sisteme de distribuție și operatorii de 
înmagazinare au un rol esențial pentru buna funcționare a pieței interne a energiei, 
garantând securitatea aprovizionării și asigurând accesul la capacități de transport, de 
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distribuție și de înmagazinare în mod competitiv și corect. Prin urmare, regimul de exceptare 
ar trebui extins astfel încât să cuprindă integral activitățile acestor operatori de 
infrastructură. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(a) măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile de 
majorare a capitalului propriu;

- capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

(b) capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității sau riscul pe care îl prezintă 
activitatea, ambele ca proporție în raport 
cu activitățile grupului; 
(c) activitatea este legată de gestionarea 
riscurilor aferente mărfurilor sau a altor 
riscuri aferente activității comerciale a 
grupului.

Justificare

Pentru a aplica principiile enunțate la considerentul 88, este necesar să se includă o 
exceptare clară a activităților desfășurate de societățile nefinanciare care presupun 
„operațiuni de neutralizare a riscurilor legate de producție sau a altor tipuri de riscuri 
(hedging)”. În afară de dispozițiile de la litera (a), caracterul auxiliar trebuie justificat și 
prin compararea volumului activității în cauză (pe baza capitalului utilizat sau a riscului 
generat) cu volumul activității principale. De asemenea, trebuie să se garanteze că societățile 
comerciale tranzacționează instrumente financiare legate exclusiv de activitatea principală a 
grupului de societăți din care face parte entitatea/persoana în cauză.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoanele care sunt excluse din sfera 
de aplicare a prezentei directive în temeiul 
alineatului (1) nu beneficiază de libertatea 
de a presta servicii și/sau de a exercita 
activități, nici de libertatea de a înființa 
sucursale în conformitate cu articolele 36 și 
respectiv 37.

(2) Persoanele care sunt excluse din sfera 
de aplicare a prezentei directive în temeiul 
alineatului (1) nu beneficiază de libertatea 
de a presta servicii și/sau de a exercita 
activități, nici de libertatea de a înființa 
sucursale în conformitate cu articolele 36 și 
respectiv 37. În cazul unei sucursale, 
comparația ar trebui să fie făcută cu 
capitalul utilizat pentru activitățile 
grupului.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „întreprindere administrată în 
comun” înseamnă o întreprindere 
administrată în comun în sensul 
articolului 32 din Directiva 83/349/CEE;

Justificare

Pentru a fi aplicate noile exceptări introduse prin amendamentele 4 și 5, este necesar să se 
facă trimitere la Directiva 83/349/CEE.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25b. „la nivel de grup” înseamnă 
întreprinderi care formează un grup prin 
participare unilaterală sau reciprocă, 
indiferent dacă acestea sunt consolidate 
sau nu; în acest context, se consideră că 
grupul reprezintă o singură întreprindere.
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Justificare

Amendamentul urmărește să evite discriminarea față de societățile comerciale care nu își pot 
permite să participe direct la piețele de tranzacționare în vederea gestionării riscurilor legate 
de activitatea lor principală. În cele mai multe cazuri, acestea alcătuiesc împreună cu firma 
lor de tranzacționare un grup neconsolidat, cu scopul de a crea o masă critică care să le 
permită accesul la piețele de tranzacționare. Definițiile actuale ale întreprinderii-mamă și ale 
sucursalei nu sunt adecvate în acest context întrucât nu acordă atenție în special 
caracteristicilor acestei structuri de întreprindere.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) „tranzacție măsurabilă obiectiv ca 
reducând riscurile direct corelate cu 
activitățile comerciale sau cu activitățile 
de majorare a capitalului propriu” 
înseamnă tranzacția al cărei obiectiv, 
abordat la nivel de grup și în combinație 
cu alte contracte, este de a reduce:
(i) expunerea potențială la schimbări în 
valoarea evaluată la prețul pieței a 
activelor, serviciilor, intrărilor, 
produselor, mărfurilor, pasivelor pe care 
partenerul sau grupul le deține, produce, 
fabrică, prelucrează, furnizează, 
achiziționează, comercializează, 
închiriază, vinde sau creează, sau despre 
care anticipează în mod rezonabil că le va 
deține, produce, fabrica, prelucra, 
furniza, achiziționa, comercializa, 
închiria, vinde sau crea în cadrul 
desfășurării normale a activității sale; sau
(ii) expunerea potențială la schimbări în 
valoarea evaluată la prețul pieței a 
activelor, serviciilor, intrărilor, 
produselor, mărfurilor, pasivelor 
menționate la litera (a), care rezultă din 
fluctuația ratelor dobânzilor, a ratelor 
inflației, a ratelor de schimb valutar, a 
prețurilor mărfurilor sau ale certificatelor 
de emisii, sau din alte variabile relevante.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33b. o „tranzacție de bună-credință de 
neutralizare a riscurilor” înseamnă:
(a) o tranzacție sau poziție care:
(i) reprezintă un substitut pentru 
tranzacțiile efectuate sau care urmează să 
fie efectuate, sau pentru pozițiile luate sau 
care urmează să fie luate la o dată 
ulterioară într-un canal fizic de 
comercializare;
(ii) este adecvată din punct de vedere 
economic pentru reducerea riscurilor în 
conducerea și gestionarea unei 
întreprinderi comerciale; și
(iii) provine din schimbarea potențială a 
valorii:
- activelor pe care o persoană le deține, 
produce, fabrică, prelucrează sau 
comercializează, ori prevede că le va
deține, produce, fabrica, prelucra sau 
comercializa;
- pasivelor pe care o persoană le deține, 
ori prevede că le va deține; sau
- serviciilor pe care o persoană le 
furnizează, achiziționează, ori prevede că 
le va furniza sau achiziționa;
sau
(b) o tranzacție sau poziție care reduce 
riscurile aferente unei poziții care rezultă 
dintr-un derivat care:
(i) a fost executat față de un partener 
pentru care tranzacția se consideră a fi o 
tranzacție de bună-credință de 
neutralizare a riscurilor în conformitate 
cu litera (a) sau
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(ii) respectă condițiile prevăzute la litera 
(a).

Justificare

Pentru a promova beneficiile economice ale piețelor de mărfuri este important să avem o 
definiție a neutralizării riscurilor. Supravegherea piețelor ar trebui să promoveze interesele 
părților care sunt expuse la prețurile mărfurilor, expunere care este o consecință inevitabilă 
a activității și nu un pariu pe prețuri. Exceptările ar trebui corelate cu această definiție, astfel 
cum apar acestea în EMIR și în legea Dodd-Frank.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Titlul IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

LIMITELE POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE

ADMINISTRAREA POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE

Justificare

Sistemele de tranzacționare dețin un set de instrumente/măsuri diferite de gestionare. Limitele 
pozițiilor reprezintă unul dintre aceste instrumente - însă sistemul de tranzacționare ar trebui 
să poată utiliza, de asemenea, alte „măsuri alternative cu efect echivalent”, cum ar fi 
administrarea pozițiilor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri care 
admit la tranzacționare sau tranzacționează 
instrumente financiare derivate pe mărfuri 
aplică limite cu privire la pozițiile deschise 
într-un instrument financiar derivat pe 
mărfuri pe care orice membru sau 
participant al piețelor îl poate deține, sau 
cu privire la expunerea la astfel de 
investiții sau măsuri alternative cu efect 
echivalent, precum administrarea pozițiilor, 
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pentru: care să fie impuse pentru:

Justificare

Pragul nu ar trebui să se refere la numărul contractelor pe care îl poate încheia o persoană. 
În cazul în care s-ar aplica un prag pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri, 
acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise [atât la articolul 59, cât și la articolul 72 
alineatul (1) litera (g)]. A se compara cu articolul 60 alineatul (1) al doilea paragraf: „poziții 
deschise”. A se compara, de asemenea, cu calculul pragului de compensare menționat la 
articolul 7 din EMIR.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a menține lichiditatea; (a) a asigura lichiditatea suficientă a pieței 
pentru tranzacțiile cu bună-credință de 
neutralizare a riscurilor;

Justificare

Principalul obiectiv al regulamentului privind piețele derivate pe mărfuri trebuie să fie acela 
de a permite producătorilor și consumatorilor din economia reală să se protejeze de riscuri, 
într-o piață ordonată, la prețuri care reprezintă, atât în privința nivelului, cât și a volatilității, 
mai degrabă motoarele fundamentale ale cererii și ofertei, decât interesele volatile ale 
speculației financiare.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a sprijini condițiile de decontare și de
cotație ordonată.

(c) a asigura că funcția de formare a 
prețurilor și condițiile de cotație ale pieței 
subiacente nu sunt perturbate;

Justificare

Principalul obiectiv al regulamentului privind piețele derivate pe mărfuri trebuie să fie acela 
de a permite producătorilor și consumatorilor din economia reală să se protejeze de riscuri, 
într-o piață ordonată, la prețuri care reprezintă, atât în privința nivelului, cât și a volatilității, 
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mai degrabă motoarele fundamentale ale cererii și ofertei decât interesele volatile ale 
speculației financiare.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea limitelor, statele membre se 
asigură că sunt respectate interesele 
legitime ale participanților care 
efectuează activități de neutralizare cu 
bună-credință a riscurilor.

Justificare

În cazul în care interesul speculativ îl depășește semnificativ pe cel al neutralizatorilor 
riscurilor, piețele riscă să fie conduse mai degrabă de disponibilitatea capitalului din fonduri 
decât de fundamentele pe termen lung. Este important de precizat faptul că, în această 
situație, piața nu funcționează în avantajul celor cu o expunere inevitabilă la riscul aferent 
prețurilor mărfurilor. După cum se întâmplă în SUA, autoritățile de supraveghere ar trebui 
să fie mandatate să ia măsuri pentru a contracara orice amenințare la adresa utilității 
economice a piețelor în ceea ce privește neutralizarea cu bună-credință a riscurilor.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, de modul în care 
aceștia utilizează contractele admise la 
tranzacționare, precum și de caracteristicile 
pieței de mărfuri subiacente, inclusiv 
modele de producție, de consum și de 
transport către piață. În special, acestea 
stabilesc o diferență între pozițiile care 
reduc în mod obiectiv riscurile direct 
aferente activităților comerciale legate de 
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mărfuri și alte poziții.

Justificare

Pragul nu ar trebui să se refere la numărul contractelor pe care îl poate încheia o persoană. 
Pragurile automate pot avea un efect negativ asupra lichidității din locurile de 
tranzacționare. În cazul în care s-ar aplica un prag pentru instrumentele financiare derivate 
pe mărfuri, acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise [atât la articolul 59, cât și la 
articolul 72 alineatul (1) litera (g)]. A se vedea și articolul 7 și articolul 60 alineatul (1). 
Utilizarea altor controale asupra pozițiilor ar trebui să reprezinte un element suplimentar, 
iar nu o alternativă la utilizarea limitării pozițiilor. Cu toate acestea, în stabilirea unor astfel 
de limite ar trebui să existe o diferențiere între pozițiile legate de activitatea comercială 
referitoare la mărfuri și alte poziții.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societățile comerciale nu fac obiectul 
limitării pozițiilor în cazul produselor care 
sunt utilizate pentru activitățile de 
gestionare a riscurilor sau a căror 
utilizare este generată de obligațiile legale 
de conformitate.

Justificare

Limitarea pozițiilor întreprinderilor pe piețele instrumentelor derivate le va reduce 
capacitatea de a gestiona riscurile în mod eficace și de a avea acces la piețele cotelor de 
emisii, ceea ce va duce în final la creșterea costurilor și a nivelului global al riscului în 
sectorul respectiv. Limitarea pozițiilor ar putea să oblige întreprinderile în cauză să caute 
posibilități de protejare împotriva riscurilor pe alte piețe, mai puțin lichide și cu un grad de 
risc sporit. Metoda administrării pozițiilor menționată la articolul 35 alineatul (1) din MiFIR 
reprezintă o alternativă mai potrivită.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

informează autoritatea competentă cu 
privire la detaliile limitelor sau măsurilor.
Autoritatea competentă comunică aceste 
informații AEVMP, care publică și 
menține pe site-ul său internet o bază de 
date care prezintă pe scurt limitele sau 
măsurile în vigoare.

Justificare

Speculațiile excesive cu mărfurile ar trebui interzise. În acest sens, utilizarea altor controale 
asupra pozițiilor ar trebui să reprezinte un element suplimentar, nu o alternativă la utilizarea 
limitării pozițiilor. Cu toate acestea, în stabilirea unor astfel de limite ar trebui să existe o 
diferențiere între pozițiile legate de activitatea comercială referitoare la mărfuri și alte 
poziții.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pragurile automate nu ar trebui să fie necesare pentru măsuri alternative. În funcție de 
structura pieței, pragurile automate prezintă pericolul de a avea efecte negative asupra 
lichidității din sistemele de tranzacționare transparente și de conducere a comercializării 
instrumentelor financiare derivate extrabursiere. Pragul nu ar trebui să se refere la numărul 
contractelor pe care îl poate încheia o persoană. În cazul în care s-ar aplica un prag pentru 
instrumentele financiare derivate pe mărfuri, acesta ar trebui să se refere la pozițiile deschise 
[atât la articolul 59, cât și la articolul 72 alineatul (1) litera (g)].

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94 pentru a stabili limitele sau măsurile 
alternative referitoare la expunerea la 
instrumentele financiare derivate pe 
mărfuri pe care o persoană le poate încheia 
într-o anumită perioadă de timp și efectele 
echivalente pe care trebuie să le aibă 
măsurile alternative stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), precum și 
condițiile de exceptare. Limitele sau 
măsurile alternative țin seama de condițiile 
menționate la alineatul (1) și de limitele 
care au fost stabilite de piețele 
reglementate, de MTF-uri și de OTF-uri.
Limitele sau măsurile alternative stabilite 
în actele delegate prevalează, de asemenea, 
asupra oricăror măsuri impuse de 
autoritățile competente în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) litera (g) din 
prezenta directivă.
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor să 
raporteze locului de tranzacționare 
respectiv detaliile pozițiilor lor în timp 
real, inclusiv orice poziții deținute în 
contul clienților lor.

(2) Pentru a permite publicarea menționată 
la alineatul (1) litera (a), statele membre 
impun ca membrii și participanții piețelor 
reglementate, MTF-urilor și OTF-urilor să 
raporteze săptămânal locului de 
tranzacționare respectiv detaliile pozițiilor 
lor, inclusiv orice poziții deținute în contul 
clienților lor.

Justificare

Cerințele de raportare trebuie să fie proporționale în cazul societăților nefinanciare. 
Platformele de tranzacționare nu au nevoie de informații în timp real pentru a putea realiza 
rapoarte privind pozițiile din fiecare săptămână. Raportarea în timp real ar fi extrem de 
costisitoare și ar reprezenta o povară importantă pentru societățile nefinanciare.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În sensul îndeplinirii eficiente a 
îndatoririlor sale în ceea ce privește 
piețele de mărfuri și coordonarea 
activităților de supraveghere între 
autoritățile naționale competente 
desemnate care sunt responsabile pentru 
piețele respective, AEVMP stabilește un 
departament specific pentru mărfuri.

Justificare

Rolul-cheie al piețelor derivate pe mărfuri necesită o expertiză specifică. Capacitatea de 
supraveghere a piețelor derivate pe mărfuri în interesul neutralizatorilor cu bună-credință a 
riscurilor, al economiei mai largi și al persoanelor fizice ale căror vieți sunt afectate de 
prețurile mărfurilor, este important ca AEVMP să aibă un departament specific și specializat 
pentru acest domeniu.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 93 este acordată pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 93 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește cu perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pentru persoanele a căror activitate 
principală constă în tranzacționarea în 
cont propriu de mărfuri și/sau 
instrumente derivate pe mărfuri, statele 
membre vor aplica aceste dispoziții de la 
...**. 
În cazul în care persoanele care
efectuează tranzacții în cont propriu cu 
mărfuri și/sau instrumente derivate pe 
mărfuri fac parte dintr-un grup a cărui 
activitate principală constă în furnizarea 
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de servicii de investiții în domeniul 
instrumentelor financiare în sensul 
prezentei directive, respectiv de servicii 
bancare în sensul Directivei 2000/12/CE, 
se aplică al treilea paragraf al prezentei 
directive.
___________
* OJ: A se introduce data care 
corespunde perioadei de doi ani de la 
intrarea în vigoare a directivei.
* OJ: A se introduce data care 
corespunde perioadei de doi ani de la data 
aplicării generale a dispozițiilor prezentei 
directive în conformitate cu al treilea 
paragraf.

Justificare

MiFID se va aplica în viitor noilor participanți, care până în prezent nu intrau în domeniul 
său de aplicare. Aceștia trebuie să îndeplinească pentru prima dată cerințele complexe și, în 
plus, să efectueze restructurări, spre deosebire de întreprinderile financiare care trebuie să 
îndeplinească pur și simplu cerințele suplimentare. Acesta este motivul pentru care aceste 
întreprinderi necesită un timp mai mare de punere în aplicare. 

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care pot 
fi decontate prin livrare fizică, cu condiția 
să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF.

6. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap și orice alt 
contract derivat referitor la mărfuri care pot 
fi decontate prin livrare fizică, cu condiția 
să fie tranzacționate pe o piață 
reglementată, un OTF sau un MTF, să nu 
fie încheiate în scopuri comerciale și să 
aibă caracteristicile altor instrumente 
financiare derivate.

Justificare

Produsele la termen decontate prin livrare fizică au un rol esențial pentru societățile 
comerciale. Dacă acestea sunt considerate instrumente financiare, consecințele pentru 
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societățile nefinanciare vor fi disproporționate, având implicații negative pentru următoarele 
aspecte:
- posibilitate redusă de a utiliza exceptarea pentru activitățile auxiliare menționate la 

articolul 2 alineatul (1) litera (i);
- respectarea Regulamentului privind abuzul de piață;
- probabilitate crescută ca societățile nefinanciare să dețină poziții ce depășesc pragul de 

compensare stabilit de EMIR și să intre sub incidența obligației de compensare;
- contractele la termen decontate prin livrare fizică ar face obiectul limitării pozițiilor.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix (forwards) și orice alte contracte 
derivate referitoare la mărfuri care pot fi 
decontate prin livrare fizică, care nu au fost 
menționate în alt mod în secțiunea C 
punctul 6 și neavând scopuri comerciale, 
care prezintă caracteristicile altor 
instrumente financiare derivate ținând 
seama dacă, în special, sunt compensate și 
decontate prin intermediul unor case de 
compensare recunoscute sau fac obiectul 
unor apeluri în marjă în mod regulat.

7. Contractele de opțiuni, contractele la 
termen, contractele swap, contractele la 
termen fix („forwards”) și orice alte 
contracte derivate referitoare la mărfuri 
care nu au scopul de a fi decontate prin 
livrare fizică, care nu au fost menționate în 
alt mod în secțiunea C punctul 6 și neavând 
scopuri comerciale, care prezintă 
caracteristicile altor instrumente financiare 
derivate ținând seama dacă, în special, sunt 
compensate și decontate prin intermediul 
unor case de compensare recunoscute sau 
fac obiectul unor apeluri în marjă în mod 
regulat.

Justificare

O definiție revizuită a instrumentelor financiare legate de mărfuri ca urmare a excluderii 
explicite a produselor livrate în viitor este necesară pentru a clarifica cu siguranță că aceste 
produse nu vor fi considerate „instrumente financiare derivate”, indiferent de locul de 
executare. Această propunere ar alinia legislația comunitară cu definiția swap-urilor în 
conformitate cu legea Dodd-Frank din SUA
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