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Amendamentul 6
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să suficient de extins 
pentru a crea un cadru de reglementare 
preventiv. Elaborarea de indici de referință 
presupune exercitarea de puteri 
discreționare în stabilirea lor și este în mod 
inerent supusă anumitor tipuri de conflicte 
de interese, ceea ce implică existența unor 
oportunități și stimulente pentru a manipula 
acești indici de referință. Acești factori de 
risc sunt comuni tuturor indicilor de 
referință și toți ar trebui să respecte cerințe 
adecvate în materie de guvernanță și de 
control. Întrucât vulnerabilitatea și 
importanța unui indice de referință variază 
în timp, reducerea domeniului de aplicare 
la indicii care sunt în prezent importanți 
sau vulnerabili nu ar aborda riscurile pe 
care orice indice de referință le poate 
prezenta în viitor. În special, indicii de 
referință care în prezent nu sunt încă 
utilizați pe scară largă ar putea să aibă o 
sferă de utilizare mai largă în viitor, astfel 
încât, în privința acestora, chiar și o 
manipulare minoră poate avea un impact 
semnificativ.

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să suficient de extins 
pentru a crea un cadru de reglementare 
preventiv. Elaborarea de indici de referință 
presupune exercitarea de puteri 
discreționare în stabilirea lor și este în mod 
inerent supusă anumitor tipuri de conflicte 
de interese, ceea ce implică existența unor 
oportunități și stimulente pentru a manipula 
acești indici de referință. Acești factori de 
risc sunt comuni tuturor indicilor de 
referință, însă tipul lor depinde în mare 
măsură de datele de intrare utilizate. Ar 
trebui să fie posibil ca indicii de referință
să respecte cerințe adecvate în materie de 
guvernanță și de control, fără a încălca 
totuși principiul proporționalității. 
Întrucât vulnerabilitatea și importanța unui 
indice de referință variază în timp, 
reducerea domeniului de aplicare la indicii 
care sunt în prezent importanți sau 
vulnerabili nu ar aborda riscurile pe care 
orice indice de referință le poate prezenta 
în viitor. În special, indicii de referință care 
în prezent nu sunt încă utilizați pe scară 
largă ar putea să aibă o sferă de utilizare 
mai largă în viitor, astfel încât, în privința 
acestora, chiar și o manipulare minoră 
poate avea un impact semnificativ.

Or. de

Amendamentul 7
Werner Langen

Propunere de regulament
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Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Factorul determinant al domeniului de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să îl constituie influența valorii indicilor 
asupra valorii unui instrument financiar, a 
unui contract financiar sau în ce măsura 
acesta măsoară performanțele unui fond de 
investiții. Prin urmare, domeniul de 
aplicare nu ar trebui să fie condiționat de 
natura datelor de intrare. Indicii de 
referință calculați pe baza datelor de 
intrare, cum ar fi prețurile acțiunilor, și 
pe baza unor cifre sau valori 
neeconomice, cum ar fi parametrii 
meteorologici, ar trebui, prin urmare, să 
fie incluși în domeniul de aplicare.
Prezentul regulament ar trebui să includă 
indicii de referință care sunt supuși acestor 
riscuri, dar ar trebui să prevadă, de 
asemenea, un răspuns proporțional la 
riscurile pe care le prezintă diferiții indici 
de referință. Prezentul regulament ar trebui, 
prin urmare, să includă în domeniul său de 
aplicare toți indicii de referință care sunt 
utilizați pentru stabilirea prețului 
instrumentelor financiare cotate sau 
tranzacționate în locuri de tranzacționare 
reglementate.

(9) Factorul determinant al domeniului de 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să îl constituie posibilitatea manipulării
valorii indicilor de referință, care 
determină valoarea unui instrument 
financiar sau a unui contract financiar sau 
care măsoară performanțele unui fond de 
investiții. Prin urmare, domeniul de 
aplicare nu ar trebui să fie condiționat de 
natura datelor de intrare. Prezentul 
regulament ar trebui să includă indicii de 
referință care sunt supuși acestor riscuri, 
dar ar trebui să prevadă, de asemenea, un 
răspuns proporțional la riscurile pe care le 
prezintă diferiții indici de referință. 
Prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să includă în domeniul său de 
aplicare toți indicii de referință care sunt 
utilizați pentru stabilirea prețului 
instrumentelor financiare. Cu toate 
acestea, în cazul indicilor de referință ai 
mărfurilor, ar trebui luate în considerare 
principiile IOSCO (Organizația 
Internațională a Reglementatorilor de 
Valori Mobiliare) privind agențiile de 
raportare a prețurilor petrolului, publicate 
la 5 octombrie 2012, precum și principiile 
IOSCO revizuite, care urmează să fie 
publicate în mai sau iunie 2014.

Or. de

Amendamentul 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Întrucât mărfurile fizice prezintă 
caracteristici unice care trebuie luate în 
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considerare pentru a evita subminarea 
integrității indicilor de referință ai 
mărfurilor și a asigura existența 
transparenței pe piața mărfurilor. În 
consecință, anexa III din prezentul 
regulament reflectă principiile dezvoltate 
pentru indicii de referință ai mărfurilor 
de către IOSCO, Agenția Internațională 
pentru Energie și Forumul internațional 
al energiei, special concepute pentru a se 
aplica tuturor indicilor de referință ai 
mărfurilor din cadrul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Mărfurile fizice au caracteristici unice care trebuie luate în considerare la reglementarea 
acestora.

Amendamentul 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Integritatea și exactitatea indicilor de 
referință depinde de integritatea și 
exactitatea datelor de intrare furnizate de 
către contribuitori. Este esențial ca 
obligațiile contribuitorilor cu privire la 
datele de intrare să fie specificate în mod 
clar, să fie fiabile și în concordanță cu 
controalele și metodologia 
administratorului indicelui de referință. 
Prin urmare, este necesar ca 
administratorul indicelui de referință să 
elaboreze un cod de conduită pentru a 
preciza aceste cerințe, iar contribuitorii să 
fie obligați să respecte codul de conduită 
respectiv.

(26) Integritatea și exactitatea indicilor de 
referință depinde de integritatea și 
exactitatea datelor de intrare furnizate de 
către contribuitori. Este esențial ca 
contribuitorii să fie fiabili și în 
concordanță cu controalele și metodologia 
administratorului indicelui de referință. 
Prin urmare, administratorii indicelui de 
referință ar trebui să elaboreze un cod de 
conduită pentru a preciza aceste cerințe și 
ca, în măsura posibilului, ținând seama 
de faptul că nu toți contribuitorii se află 
pe teritoriul Uniunii, însă datele furnizate 
de ei pot fi necesare pentru elaborarea 
unui indice de referință adecvat,
contribuitorii să fie obligați să respecte 
codul de conduită respectiv. În cazul în 
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care nu poate fi obținută o semnătură, 
furnizarea continuă a datelor din partea 
unui contribuitor după ce le-a fost 
comunicat codul de conduită de către 
administrator constituie o dovadă a unui 
acord cu forță juridică obligatorie între 
părțile implicate.

Or. en

Amendamentul 10
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Atunci când în mod evident 
condițiile menționate mai sus nu pot fi 
îndeplinite, având în vedere că nu toți 
contribuitorii se află pe teritoriul Uniunii, 
dar că datele furnizate de aceștia pot fi 
esențiale pentru un anumit indice de 
referință, contribuitorii în cauză pot 
continua să furnizeze date pentru indicele 
de referință respectiv, după ce au luat
cunoștință de codul de conduită aplicabil 
furnizării datelor către administrator. În 
această situație, administratorul trebuie 
să fie responsabil din punct de vedere 
juridic de calitatea datelor utilizate pentru 
elaborarea indicelui de referință.

Or. pt

Amendamentul 11
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Mulți indici de referință sunt stabiliți 
pe baza unor date de intrare care sunt 
furnizate de locurile de tranzacționare 
reglementate, de bursele de energie și de 
platformele de licitație pentru certificatele 
de emisii. Aceste locuri de tranzacționare 
fac obiectul reglementării și supravegherii 
care asigură integritatea datelor de intrare, 
prevăd cerințe de guvernanță și proceduri 
pentru notificarea cazurilor de încălcare. 
Prin urmare, acești indici de referință sunt 
scutiți de anumite obligații pentru a se evita 
dubla reglementare și deoarece 
supravegherea acestora asigură integritatea 
datelor de intrare utilizate.

(27) Mulți indici de referință sunt stabiliți 
pe baza unor date de intrare care sunt 
furnizate de locurile de tranzacționare 
reglementate, de bursele de energie și de 
platformele de licitație pentru certificatele 
de emisii. Aceste locuri de tranzacționare 
fac obiectul reglementării și supravegherii 
care asigură integritatea datelor de intrare, 
prevăd cerințe de guvernanță și proceduri 
pentru notificarea cazurilor de încălcare. 
Prin urmare, cu condiția ca aceștia să 
provină din locuri care fac obiectul unor 
cerințe de transparență post-
comercializare, inclusiv piața unei țări 
terțe considerată ca echivalent al unei 
piețe reglementate în Uniune, acești indici 
de referință sunt scutiți de anumite obligații 
pentru a se evita dubla reglementare și 
deoarece supravegherea acestora asigură 
integritatea datelor de intrare utilizate.

Or. en

Amendamentul 12
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Diferitele tipuri de indici de referință 
și diferitele sectoare de referință prezintă 
caracteristici, vulnerabilități și riscuri 
diferite. Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să fie mai detaliate 
pentru anumite sectoare și tipuri de indici 
de referință. Indicii de referință ai ratei 
dobânzii interbancare sunt indici de 
referință care joacă un rol important în 
transmiterea politicii monetare, prin 
urmare, este necesar să se specifice modul 

(29) Diferitele tipuri de indici de referință 
și diferitele sectoare de referință prezintă 
caracteristici, vulnerabilități și riscuri 
diferite. Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să fie mai detaliate 
pentru anumite sectoare și tipuri de indici 
de referință. Indicii de referință ai ratei 
dobânzii interbancare sunt indici de 
referință care joacă un rol important în 
transmiterea politicii monetare, prin 
urmare, este necesar să se specifice modul 
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în care aceste dispoziții se vor aplica în 
cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament. Indicii de referință ai 
mărfurilor sunt utilizați pe scară largă și 
prezintă caracteristici sectoriale specifice, 
astfel încât este necesar să se precizeze 
felul în care aceste dispoziții se vor aplica 
în cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament.

în care aceste dispoziții se vor aplica în 
cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament. Indicii de referință ai 
mărfurilor sunt utilizați pe scară largă și 
prezintă caracteristici sectoriale specifice, 
astfel încât este necesar să se precizeze 
felul în care aceste dispoziții se vor aplica 
în cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament. Indicii de referință 
interbancari ai ratei dobânzii, indicii de 
referință ai mărfurilor și indicii de 
referință ai valutei străine ar trebui să 
facă obiectul supravegherii directe de 
către AEVMP, în cooperare cu ACER, în 
cazurile în care sunt implicați indici de 
referință de stabilire a prețurilor la 
energie.

Or. en

Amendamentul 13
Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Diferitele tipuri de indici de referință 
și diferitele sectoare de referință prezintă 
caracteristici, vulnerabilități și riscuri 
diferite. Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să fie mai detaliate 
pentru anumite sectoare și tipuri de indici 
de referință. Indicii de referință ai ratei 
dobânzii interbancare sunt indici de 
referință care joacă un rol important în 
transmiterea politicii monetare, prin 
urmare, este necesar să se specifice modul 
în care aceste dispoziții se vor aplica în 
cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament. Indicii de referință ai 
mărfurilor sunt utilizați pe scară largă și 
prezintă caracteristici sectoriale specifice, 
astfel încât este necesar să se precizeze 
felul în care aceste dispoziții se vor aplica 

(29) Diferitele tipuri de indici de referință 
și diferitele sectoare de referință prezintă 
caracteristici, vulnerabilități și riscuri 
diferite. Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să fie mai detaliate 
pentru anumite sectoare și tipuri de indici 
de referință. Indicii de referință ai ratei 
dobânzii interbancare sunt indici de 
referință care joacă un rol important în 
transmiterea politicii monetare, prin 
urmare, este necesar să se specifice modul 
în care aceste dispoziții se vor aplica în 
cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament. Indicii de referință ai 
mărfurilor sunt utilizați pe scară largă și 
prezintă caracteristici sectoriale specifice, 
astfel încât este necesar să se precizeze 
dacă și în ce măsură acești indici de 
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în cazul respectivilor indici de referință în 
prezentul regulament.

referință pot fi scutiți de dispozițiile 
prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În cazurile în care prezentul 
regulament surprinde sau surprinde în 
mod potențial entități și piețe monitorizate 
reglementate de Regulamentul 1227/2011 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
integritatea și transparența pieței angro 
de energie, Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic (ACER) ar trebui să 
fie consultată de către AEVMP 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), cu scopul de a 
valorifica expertiza ACER pe piețele de 
energie și de a atenua dubla 
reglementare.

Or. en

Justificare

ACER, în calitatea de autoritate europeană de reglementare în domeniul energiei, ar trebui 
să fie consultată de către AEVMP în cazurile în care prezentul regulament are un impact 
asupra piețelor de energie din Europa.

Amendamentul 15
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la respectarea 
vieții private și a familiei, protecția datelor 
cu caracter personal, dreptul la libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate economică, dreptul la 
proprietate, dreptul la protecția 
consumatorilor, dreptul la o cale de atac 
eficace și dreptul la apărare. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui interpretat și 
aplicat în conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

(41) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la respectarea 
vieții private și a familiei, protecția datelor 
cu caracter personal, dreptul la libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate economică, dreptul la 
proprietate, dreptul la protecția 
consumatorilor, dreptul la o cale de atac 
eficace și dreptul la apărare. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui interpretat și 
aplicat în conformitate cu aceste drepturi și 
principii. În consecință, prezentul 
regulament ar trebui interpretat și aplicat 
cu respectarea acestor drepturi și 
principii. În special, atunci când prezentul 
regulament se referă la normele care 
reglementează libertatea presei și 
libertatea de exprimare în alte mijloace de 
comunicare în masă și la normele sau 
codurile care reglementează profesia de 
jurnalist, ar trebui să se țină seama de 
aceste libertăți, deoarece acestea sunt 
garantate în Uniune și în statele membre, 
astfel cum sunt recunoscute la 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale și în alte dispoziții 
relevante.

Or. en

Justificare

Excepția presei, în conformitate cu excepția prevăzută în Regulamentul privind abuzul de 
piață.

Amendamentul 16
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
furnizării indicilor de referință, contribuției 
cu date de intrare la indicii de referință și 
utilizării indicilor de referință pe teritoriul 
Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
furnizării indicilor de referință în cadrul 
Uniunii, contribuției cu date de intrare la 
anumiți indici de referință și utilizării 
anumitor indici de referință pe teritoriul 
Uniunii. Punerea în aplicare a prezentului 
regulament se face ținând seama de 
principiile IOSCO și în mod proporțional 
cu importanța și cu riscurile asociate 
anumitor indici de referință, 
administratorilor lor și procesului de 
stabilire a indicilor de referință, inclusiv 
cu numărul și tipul contribuitorilor.

Or. pt

Amendamentul 17
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prețurilor de referință sau prețurilor 
de compensare elaborate de contrapărți 
centrale (CPC).

Or. de

Amendamentul 18
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) indicilor de referință ai mărfurilor, 
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definiți la articolul 3 alineatul (1) 
punctul 20, care respectă principiile 
IOSCO privind agențiile de raportare a 
prețurilor petrolului, publicate la 
5 octombrie 2012, sau principiile IOSCO 
privind indicii financiari de referință,
publicate la 17 iulie 2013, până când 
ESMA, în baza principiilor IOSCO 
revizuite privind agențiile de raportare a 
prețurilor petrolului, ce urmează să fie
publicate în mai sau iunie 2014, și a 
anexei III la prezentul regulament, nu va 
fi determinat dacă și în ce mod indicii de 
referință ai mărfurilor pot fi incluși în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament sau dacă ar trebui 
reglementați de propriile norme.

Or. de

Amendamentul 19
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care este publicată sau pusă la 
dispoziția publicului;

(a) care este publicată sau pusă la 
dispoziția publicului sau a unui utilizator 
al indicilor de referință;

Or. en

Amendamentul 20
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „indice de referință” înseamnă orice 2. „indice de referință” înseamnă orice 
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indice prin raportare la care este stabilită 
suma de plătit în cadrul unui instrument 
financiar sau al unui contract financiar sau 
este stabilită valoarea unui instrument 
financiar ori indicele respectiv este folosit 
pentru a măsura performanța unui fond de 
investiții;

indice prin raportare la care este stabilită 
suma de plătit în cadrul unui instrument 
financiar sau al unui contract financiar sau 
este stabilită valoarea unui instrument 
financiar ori indicele respectiv este folosit 
pentru a măsura performanța unui fond de 
investiții; această definiție nu se aplică 
prețurilor de referință sau prețurilor de 
compensare stabilite de contrapărți 
centrale (CPC) definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 648/2012 și nici instrumentelor 
financiare definite la articolul 3 
alineatul (1) punctul 13 din prezentul 
regulament;

Or. de

Amendamentul 21
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „utilizatorul unui indice de referință” 
înseamnă orice persoană care emite sau 
deține un instrument financiar sau este 
parte la un contract financiar care se 
raportează la un indice de referință;

5. „utilizatorul unui indice de referință” 
înseamnă orice persoană care deține o 
poziție activă în cadrul unui instrument 
financiar care se raportează la un indice 
de referință sau care emite un instrument 
financiar care se raportează la un indice de 
referință;

Or. de

Amendamentul 22
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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7. „contribuitor” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică care contribuie cu date 
de intrare;

7. „contribuitor” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică care contribuie cu date 
de intrare, altele decât datele reglementate 
definite la articolul 3 alineatul (1) 
punctul 11;

Or. de

Amendamentul 23
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „date reglementate” înseamnă datele de 
intrare furnizate direct de un loc de 
tranzacționare, așa cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul 25 din 
Regulamentul [MIFIR], de un mecanism 
de publicare aprobat, astfel cum este definit 
la articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din 
Regulamentul [MIFIR], de un mecanism 
de raportare aprobat, astfel cum este definit 
la articolul 2 alineatul (1) punctul 20 din 
Regulamentul [MIFIR], în conformitate cu 
cerințele obligatorii privind datele post-
tranzacționare, sau de o bursă de energie 
electrică, astfel cum este menționată la 
articolul 37 alineatul (1) litera (j) din 
Directiva 2009/72/CE19, sau de o bursă de 
gaze naturale, astfel cum este menționată la 
articolul 41 alineatul (1) litera (j) din 
Directiva 2009/73/CE20, sau de o platformă 
de licitație menționată la articolul 26 sau la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) 
nr. 1031/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

11. „date reglementate” înseamnă datele de 
intrare furnizate direct de un loc de 
tranzacționare, așa cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul 25 din 
Regulamentul [MIFIR], de un mecanism 
de publicare aprobat, astfel cum este definit 
la articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din 
Regulamentul [MIFIR], de un alt loc de 
tranzacționare reglementat din afara 
Uniunii, de un mecanism de raportare 
aprobat, astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul 20 din 
Regulamentul [MIFIR], în conformitate cu 
cerințele obligatorii privind datele post-
tranzacționare, sau de o bursă de energie
electrică, astfel cum este menționată la 
articolul 37 alineatul (1) litera (j) din 
Directiva 2009/72/CE19, sau de o bursă de 
gaze naturale, astfel cum este menționată la 
articolul 41 alineatul (1) litera (j) din 
Directiva 2009/73/CE20, sau de o platformă 
de licitație menționată la articolul 26 sau la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) 
nr. 1031/2010 al Parlamentului European ; 
datele pot fi date de tranzacționare și, în 
cazuri excepționale, oferte de vânzare și 
oferte de cumpărare;

__________________ __________________
20 JO L 9, 14.8.2009, p. 112. 20 JO L 9, 14.8.2009, p. 112.
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Or. de

Amendamentul 24
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) participanții pe piață, astfel cum sunt 
definiți la articolul 2 punctul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 25
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „indice de referință al mărfii” înseamnă 
un indice de referință în care activul suport, 
în sensul punctului 1 litera (c) al 
prezentului articol, este o marfă, în sensul 
articolului 2 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1287/200627 al Comisiei; 
certificatele de emisii, astfel cum sunt 
definite la punctul 11 din secțiunea C a 
anexei I la Directiva MiFID, nu sunt 
considerate mărfuri în sensul prezentului 
regulament;

20. „indice de referință al mărfii” înseamnă 
un indice de referință în care activul suport, 
în sensul punctului 1 litera (c) al 
prezentului articol, este o marfă, în sensul 
articolului 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 1287/200627 al Comisiei; 
certificatele de emisii, astfel cum sunt 
definite la punctul 11 din secțiunea C a 
anexei I la Directiva MiFID, nu sunt 
considerate mărfuri în sensul prezentului 
regulament;

__________________ __________________
27 JO L 241, 2.9.2006, p. 1. 27 JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

Or. de



PE526.062v01-00 16/63 AM\1013230RO.doc

RO

Justificare

Corectează referința inexactă din propunerea Comisiei la Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.

Amendamentul 26
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „indice de referință al mărfii” înseamnă 
un indice de referință în care activul suport, 
în sensul punctului 1 litera (c) al 
prezentului articol, este o marfă, în sensul 
articolului 2 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1287/2006 al Comisiei27; 
certificatele de emisii, astfel cum sunt 
definite la punctul 11 din secțiunea C a 
anexei I la Directiva MiFID, nu sunt 
considerate mărfuri în sensul prezentului 
regulament;

20. „indice de referință al mărfii” înseamnă 
un indice de referință în care activul suport, 
în sensul punctului 1 litera (c) al 
prezentului articol, este o marfă, în sensul 
articolului 2 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1287/200627 al Comisiei27;

__________________ __________________
27 JO L 241, 2.9.2006, p. 1. 27 JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

Or. en

Justificare

MiFID II definește cotele de emisii ca instrumente financiare. Cu toate acestea, certificatele 
de emisii sunt similare mărfurilor, îndeosebi în ceea ce privește relația dintre piețele cotelor 
de emisii și piețele de energie, ceea ce justifică același tratament al cotelor de emisii și al 
mărfurilor în sensul prezentului regulament.

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „indice de referință critic” înseamnă un 
indice de referință la care majoritatea 
contribuitorilor sunt entități 
supravegheate și care este utilizat ca 
referință de instrumente financiare care 
au o valoare noțională de cel puțin 500 de 
miliarde EUR;

21. „indice de referință critic” înseamnă un 
indice de referință cu instrumente 
financiare de referință care au o valoare 
noțională de cel puțin 100 de miliarde 
EUR, sau un indice de referință care, în 
cazul în care ar fi urmat să fie furnizat 
sau a fost furnizat folosind un set 
nereprezentativ de contribuitori sau date, 
acest lucru ar avea un impact negativ 
semnificativ asupra stabilității financiare, 
a bunei funcționări a piețelor, a 
consumatorilor sau a economiei reale, 
într-unul sau mai multe state membre sau 
alte jurisdicții diferite de statul membru în 
care se găsește administratorul indicelui 
de referință;

Or. en

Amendamentul 28
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „indice de referință critic” înseamnă un 
indice de referință la care majoritatea 
contribuitorilor sunt entități 
supravegheate și care este utilizat ca 
referință de instrumente financiare care au 
o valoare noțională de cel puțin 500 de 
miliarde EUR;

21. „indice de referință critic” înseamnă un 
indice de referință care nu îndeplinește 
criteriile unui indice de referință obiectiv, 
astfel cum este definit la punctul 21a 
(nou) și care este utilizat ca referință de 
instrumente financiare care au o valoare 
noțională de cel puțin 500 de miliarde 
EUR;

Or. de

Amendamentul 29
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a. „indice de referință obiectiv” 
înseamnă un indice de referință care 
utilizează exclusiv date de intrare 
reglementate și o metodologie bazată pe 
norme stricte;

Or. de

Amendamentul 30
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorul trebuie să dispună de 
mecanisme solide de guvernanță, care 
includ o structură organizațională clară, 
cu roluri și responsabilități bine definite, 
transparente și coerente pentru toți 
participanții implicați în furnizarea unui 
indice de referință.

eliminat

Administratorul ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
furnizarea unui indice de referință nu 
este afectată de vreun conflict de interese 
existent sau potențial și că, în cazul în 
care este necesară exercitarea de puteri 
discreționare sau de decizie în procesul de 
elaborare a indicelui de referință, acest 
lucru se realizează în mod independent și 
onest („Guvernanța și conflictele de 
interese”);

Or. en

Amendamentul 31
Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administratorul ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
furnizarea unui indice de referință nu 
este afectată de vreun conflict de interese 
existent sau potențial și că, în cazul în 
care este necesară exercitarea de puteri 
discreționare sau de decizie în procesul de 
elaborare a indicelui de referință, acest 
lucru se realizează în mod independent și 
onest („Guvernanța și conflictele de 
interese”);

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) administratorul instituie o funcție de 
supraveghere care să supravegheze toate 
aspectele legate de furnizarea indicilor săi 
de referință („Supraveghere”);

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) administratorul trebuie să dispună de eliminat
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un cadru de control care garantează 
faptul că indicele de referință este 
furnizat și publicat sau pus la dispoziție în 
conformitate cu prezentul regulament 
(„Controale”);

Or. en

Amendamentul 34
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) administratorul trebuie să aibă un 
cadru contabil care să includă ținerea 
evidenței contabile, derularea de misiuni 
de audit și de verificare, precum și 
proceduri de tratare a plângerilor, care 
oferă dovada conformității cu cerințele 
prezentului regulament („Răspundere”).

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele cerințe de guvernanță se 
aplică administratorului:

Administratorii următoarelor categorii 
determinante de indici de referință au 
obligația de a respecta cerințele prevăzute 
de prezentul regulament:

(a) administratorii indicilor de referință 
critici;
(b) administratorii indicilor de referință ai 
mărfurilor utilizați pe scară largă, astfel 
cum au fost stabiliți și actualizați de 
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AEVMP, în urma unei consultări strânse 
cu ACER;
(c) administratorii indicilor de referință 
majori;
(d) administratorii indicilor de referință 
autorizați exclusiv, astfel cum au fost 
stabiliți și actualizați de AEVMP;
(e) administratorii unui indice IBOR, 
Overnight Index Swap (swap pe rata 
dobânzii overnight), Overnight Index 
Rates sau alți indici de referință despre 
care autoritatea competentă consideră că 
reprezintă un substitut al indicilor 
menționați anterior sau că sunt 
comparabili cu aceștia și sunt utilizați pe 
scară largă;
(f) administratorii unor indici pentru care 
există relativ puțini transmițători și despre 
care autoritatea competentă consideră că 
sunt vulnerabili la manipulare;
(g) indici în legătură cu care autoritatea 
competentă a realizat o investigație și a 
concluzionat, printr-o decizie motivată 
corespunzător, că se impune 
supravegherea, ca urmare a 
vulnerabilității acestora;
(h) un număr substanțial de indici de 
referință despre care autoritatea 
competentă sau AEVMP consideră că, la 
nivel colectiv, ar putea avea un impact 
semnificativ asupra pieței unice;
(i) administratorii de indici de referință 
utilizați drept criteriu standard de 
măsurare a performanței activelor sau 
clasei sau grupurilor de active relevante, 
care nu sunt elaborați de către un 
administrator terț ușor accesibil, în cazul 
în care autoritatea competentă consideră 
că acesta prezintă un nivel ridicat de 
conflict de interese.
AEVMP furnizează autorităților 
competente orientări cu privire la punerea 
în aplicare a criteriilor menționate la 
literele (b)-(i) și furnizează standarde 
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tehnice de reglementare pentru a stabili 
situațiile în care cerințele prevăzute la 
literele (a)-(i) pot fi eliminate, se pot 
acorda derogări de la aplicarea acestora, 
sau orice dispoziții din prezentul 
regulament pot fi înlăturate, din motive de 
proporționalitate sau de dublare a 
cerințelor în materie de supraveghere, sau 
în temeiul controalelor de guvernanță 
existente. Orientările respective includ, de 
asemenea, liste ale tipurilor de instituții 
care fac obiectul derogării, în cadrul 
cărora sunt identificate controalele de 
guvernanță aferente.
În stabilirea unor orientări și standarde 
tehnice de reglementare, AEVMP ia în 
considerare:

(i) scutirile acordate în mod normal 
statelor membre din Sistemul European al 
Băncilor Centrale (SEBC), băncile 
centrale ale țărilor terțe, autoritățile 
naționale de statistică ale statelor membre 
și autoritățile naționale de statistică ale 
țărilor terțe;
(ii) dacă să scutească, total sau parțial, 
piețele reglementate, sau, după o strânsă 
consultare cu ACER, orice entități 
reglementate în temeiul REMIT;
(iii) dacă dispozițiile menționate în 
anexa III ar trebui să fie singura parte a 
prezentului regulament aplicată agențiilor 
de raportare a prețurilor;
(iv) cazurile în care ar trebui să existe 
proporționalitate de aplicare, inclusiv o 
introducere progresivă a aplicării 
regulamentului;
(v) modul în care cadrul de reglementare 
interacționează cu țări terțe și comerțul 
internațional.

Or. en
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Amendamentul 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când are loc o externalizare, 
administratorul se asigură că sunt 
îndeplinite cerințele în materie de 
externalizare prevăzute în secțiunea B din 
anexa 1.

(2) Atunci când are loc o externalizare, 
administratorul se asigură că sunt 
îndeplinite cerințele în materie de 
externalizare prevăzute în secțiunea B din 
anexa I sau anexa III, după caz.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracteristicile unice ale mărfurilor, acestea ar trebui să fie reglementate în 
cadrul anexei III.

Amendamentul 37
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Administratorul obține datele de intrare 
de la un grup sau un eșantion fiabil și 
reprezentativ de contribuitori, astfel încât 
să garanteze faptul că indicele de referință 
rezultat este fiabil și reprezentativ pentru 
piața sau realitatea economică pe care 
indicele de referință este destinat să o 
măsoare („Contribuitori reprezentativi”).

(b) Administratorul obține datele de intrare 
de la un grup sau un eșantion fiabil și 
reprezentativ de contribuitori, astfel încât 
să garanteze faptul că indicele de referință 
rezultat este fiabil și reprezentativ pentru 
piața sau realitatea economică pe care 
indicele de referință este destinat să o 
măsoare („Contribuitori reprezentativi”). 
În caz de indici de referință bazați pe 
tranzacții, administratorul obține date în 
formă agregată de la registrele centrale de 
tranzacții și autoritățile de reglementare 
în conformitate cu Directiva privind 
piețele instrumentelor financiare 
(MiFID), Regulamentul privind 
integritatea și transparența pieței de 
energie (REMIT) și Regulamentul privind 
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instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții (EMIR).

Or. en

Amendamentul 38
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Administratorul obține datele de intrare 
de la un grup sau un eșantion fiabil și 
reprezentativ de contribuitori, astfel încât 
să garanteze faptul că indicele de referință 
rezultat este fiabil și reprezentativ pentru 
piața sau realitatea economică pe care 
indicele de referință este destinat să o 
măsoare („Contribuitori reprezentativi”).

(b) Administratorul obține datele de intrare 
de la un grup sau un eșantion fiabil și 
reprezentativ de contribuitori, astfel încât 
să garanteze faptul că indicele de referință 
rezultat este fiabil și reprezentativ pentru 
piața sau realitatea economică pe care 
indicele de referință este destinat să o 
măsoare („Contribuitori reprezentativi”).
În cazurile în care indicii de referință se 
bazează pe tranzacții, administratorul 
obține datele de intrare într-o formă 
consolidată anonimă din registre de 
tranzacții sau de la autorități de 
reglementare a tranzacțiilor, în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE, 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 și 
Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Or. de

Amendamentul 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Administratorul respectă cerințele 
privind datele de intrare și metodologia 

(2) Administratorul respectă cerințele 
privind datele de intrare și metodologia 
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prevăzute în secțiunea C din anexa I. prevăzute în secțiunea C din anexa I sau 
anexa III, după caz.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracteristicile unice ale mărfurilor, acestea ar trebui să fie reglementate în 
cadrul anexei III.

Amendamentul 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul se asigură că există 
sisteme adecvate și controale eficiente, în 
măsură să asigure integritatea datelor de 
intrare, în sensul alineatului (2).

(1) Administratorii indicilor de referință 
în temeiul articolului 5 se asigură că există 
sisteme adecvate și controale eficiente, în 
măsură să asigure integritatea datelor de 
intrare, în sensul alineatului (2).

Or. en

Amendamentul 41
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul adoptă un cod de 
conduită pentru fiecare indice de referință, 
indicând în mod clar responsabilitățile și 
obligațiile administratorului și ale 
contribuitorilor cu privire la furnizarea 
indicelui de referință, care includ o 
descriere clară a datelor de intrare care 
trebuie furnizate și cel puțin elementele 
prevăzute în secțiunea D din anexa I.

(1) Administratorul adoptă, în cooperare 
cu contribuitorii, un cod de conduită 
pentru fiecare indice de referință, indicând 
în mod clar responsabilitățile și obligațiile 
administratorului și ale contribuitorilor cu 
privire la furnizarea indicelui de referință, 
care includ o descriere clară a datelor de 
intrare care trebuie furnizate și cel puțin 
elementele prevăzute în secțiunea D din 
anexa I.
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Or. en

Amendamentul 42
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul adoptă un cod de 
conduită pentru fiecare indice de referință, 
indicând în mod clar responsabilitățile și 
obligațiile administratorului și ale 
contribuitorilor cu privire la furnizarea 
indicelui de referință, care includ o 
descriere clară a datelor de intrare care 
trebuie furnizate și cel puțin elementele 
prevăzute în secțiunea D din anexa I.

(1) Administratorul poate adopta, în 
colaborare cu contribuitorii, un cod de 
conduită pentru fiecare indice de referință, 
indicând în mod clar responsabilitățile și 
obligațiile administratorului și ale 
contribuitorilor cu privire la furnizarea 
indicelui de referință, care includ o 
descriere clară a datelor de intrare care 
trebuie furnizate și cel puțin elementele 
prevăzute în secțiunea D din anexa I.

Or. de

Amendamentul 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Codul de conduită este semnat de 
administrator și de contribuitori și este 
obligatoriu pentru toate părțile la acesta.

(2) Codul de conduită este semnat de 
administrator și de contribuitori și, în 
măsura posibilului, ținând seama de 
natura și de localizarea contribuitorilor,
este obligatoriu pentru toate părțile la 
acesta. În cazul în care nu poate fi 
obținută o semnătură, furnizarea 
continuă a datelor din partea unui 
contribuitor după ce le-a fost comunicat 
codul de conduită de către administrator 
constituie o dovadă a unui acord cu forță 
juridică obligatorie între părțile implicate.
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Or. en

Justificare

Este necesar să se recunoască că nu toți contribuitorii sunt localizați în cadrul Uniunii.

Amendamentul 44
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Codul de conduită este semnat de 
administrator și de contribuitori și este 
obligatoriu pentru toate părțile la acesta.

(2) Codul de conduită este semnat de 
administrator și de contribuitori și este 
obligatoriu pentru toate părțile la acesta, cu 
condiția aprobării de către administratori 
și de un număr de contribuitori suficient 
de reprezentativi ai pieței.

Or. de

Amendamentul 45
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când, datorită naturii și a 
locului în care se află un contribuitor, 
administratorul nu poate obține semnarea 
codului de conduită, însă consideră că 
datele în cauză sunt esențiale pentru un 
anumit indice de referință, el poate să 
accepte în continuare furnizarea de date 
pentru respectivul indice de referință, 
după ce s-a asigurat că contribuitorul 
cunoaște codul de conduită aplicabil 
furnizării de date. În această situație, 
administratorul este responsabil din punct 
de vedere juridic de calitatea datelor 
utilizate pentru elaborarea indicelui de 
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referință.

Or. pt

Amendamentul 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ține cont de diferitele caracteristici 
ale indicilor de referință și ale 
contribuitorilor, în special în ceea ce 
privește diferențele legate de datele de 
intrare și metodologiile aplicate, riscurile 
de manipulare a datelor de intrare și 
convergența la nivel internațional a 
practicilor de supraveghere în ceea ce 
privește indicii de referință.

Comisia ține cont de diferitele caracteristici 
ale indicilor de referință și ale 
contribuitorilor, în special în ceea ce 
privește diferențele legate de datele de 
intrare și metodologiile aplicate, dacă 
contribuitorii sunt voluntari, riscurile de 
manipulare a datelor de intrare și 
convergența la nivel internațional a 
practicilor de supraveghere în ceea ce 
privește indicii de referință și 
proporționalitatea prezentului 
regulament.
AEVMP furnizează, în urma unei strânse 
consultări cu ACER, orientări referitoare 
la aplicabilitatea codurilor de conduită 
obligatorii din punct de vedere juridic, în 
special în ceea ce privește entitățile 
nereglementate și agențiile de raportare a 
prețurilor din UE.

Or. en

Amendamentul 47
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unui contribuitor supravegheat, 
se aplică următoarele cerințe în materie de 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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guvernanță și control:
(AM lingvistic)

Or. pt

Amendamentul 48
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Contribuitorul supravegheat se asigură 
că furnizarea datelor de intrare nu este 
afectată de niciun conflict de interese 
existent sau potențial și că, în cazul în care 
este necesară exercitarea de puteri 
discreționare, acest lucru se realizează în 
mod independent și onest, pe baza 
informațiilor relevante, în conformitate cu 
codul de conduită („Conflicte de interese”).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 49
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Contribuitorul supravegheat se asigură 
că furnizarea datelor de intrare nu este 
afectată de niciun conflict de interese 
existent sau potențial și că, în cazul în care 
este necesară exercitarea de puteri 
discreționare, acest lucru se realizează în 
mod independent și onest, pe baza 
informațiilor relevante, în conformitate cu 
codul de conduită („Conflicte de interese”).

(a) contribuitorul supravegheat se asigură 
că furnizarea datelor de intrare nu este 
afectată de niciun conflict de interese 
existent sau potențial și că, în cazul în care 
este necesară exercitarea de puteri 
discreționare, acest lucru se realizează în 
mod independent și onest, pe baza 
informațiilor relevante, în conformitate cu 
codul de conduită, după caz („Conflicte de 
interese”);
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Amendamentul 50
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuitorul supravegheat dispune de 
un cadru de control care să asigure 
integritatea, exactitatea și fiabilitatea 
datelor de intrare și să garanteze faptul că 
datele de intrare sunt furnizate în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament și cu codul de conduită 
(„Controale adecvate”).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 51
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuitorul supravegheat dispune 
de un cadru de control care să asigure 
integritatea, exactitatea și fiabilitatea 
datelor de intrare și să garanteze faptul că 
datele de intrare sunt furnizate în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament și cu codul de conduită 
(„Controale adecvate”).

(b) contribuitorul supravegheat dispune de 
un cadru de control care să asigure 
integritatea, exactitatea și fiabilitatea 
datelor de intrare și să garanteze faptul că 
datele de intrare sunt furnizate în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament și cu codul de conduită, după 
caz („Controale adecvate”).

Or. en

Amendamentul 52
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un contribuitor supravegheat trebuie să 
respecte cerințele în materie de sisteme și 
controale prevăzute în secțiunea E din 
anexa I.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 53
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un contribuitor supravegheat 
cooperează pe deplin cu administratorul și 
cu autoritatea competentă relevantă în ceea 
ce privește auditul și supravegherea 
furnizării unui indice de referință și pune la 
dispoziție informațiile și evidențele ținute 
în conformitate cu secțiunea E din anexa 1.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 54
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de cerințele de la titlul II, 
cerințele specifice stabilite în anexa III se 
aplică în cazul indicilor de referință ai 
mărfurilor.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 55
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de cerințele de la titlul II,
cerințele specifice stabilite în anexa III se 
aplică în cazul indicilor de referință ai 
mărfurilor.

(2) În cazul indicilor de referință ai 
mărfurilor, se aplică numai cerințele 
specifice stabilite în anexa III.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracteristicile unice ale mărfurilor, acestea ar trebui să fie reglementate în 
cadrul anexei III.

Amendamentul 56
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de cerințele de la titlul II, 
cerințele specifice stabilite în anexa III se 
aplică în cazul indicilor de referință ai 
mărfurilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 57
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
39 pentru a preciza mai în detaliu sau a 
adapta, în lumina evoluțiilor pieței și ale 
evoluțiilor tehnologice și internaționale, 
următoarele elemente din anexele II și III:

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
39 pentru a preciza mai în detaliu sau a 
adapta, în lumina evoluțiilor pieței și ale 
evoluțiilor tehnologice și internaționale, 
următoarele elemente din anexa II:

Or. de

Amendamentul 58
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
39 pentru a preciza mai în detaliu sau a 
adapta, în lumina evoluțiilor pieței și ale 
evoluțiilor tehnologice și internaționale, 
următoarele elemente din anexele II și III:

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
39 pentru a preciza mai în detaliu sau a 
adapta, în lumina evoluțiilor pieței și ale 
evoluțiilor tehnologice și internaționale, 
următoarele elemente din anexa II:

Or. en

Justificare

Având în vedere caracteristicile unice ale mărfurilor, acestea ar trebui să fie reglementate în 
cadrul anexei III.

Amendamentul 59
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) criteriile și procedurile de elaborare a 
indicelui de referință (anexa III punctul 1 
a)

eliminat
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Amendamentul 60
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) criteriile și procedurile de elaborare a 
indicelui de referință (anexa III punctul 1 
a)

eliminat

Or. de

Amendamentul 61
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) elementele care trebuie incluse în 
metodologie și descrierea metodologiei 
(anexa III punctele 1 și 2)

eliminat

Or. de

Amendamentul 62
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) elementele care trebuie incluse în 
metodologie și descrierea metodologiei 
(anexa III punctele 1 și 2)

eliminat
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Or. en

Amendamentul 63
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) cerințele administratorului cu privire 
la calitatea și integritatea metodei de 
calculare a indicelui de referință și 
conținutul descrierii anexate la fiecare 
calcul (anexa III punctele 5 și 6)

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) cerințele administratorului cu privire 
la calitatea și integritatea metodei de 
calculare a indicelui de referință și 
conținutul descrierii anexate la fiecare 
calcul (anexa III punctele 5 și 6)

eliminat

Or. de

Amendamentul 65
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în oricare an dat, 
contribuitorii, dintre care cel puțin 20 % 
sunt contribuitori la un indice de referință 
critic care au încetat să mai contribuie, sau 
în cazul în care există suficiente indicii că 
cel puțin 20 % dintre contribuitori este 
posibil să înceteze să contribuie la indicele 
respectiv, autoritatea competentă a 
administratorului unui indice de referință 
critic are competența de a:

(1) În cazul în care, în oricare an dat, 
contribuitorii, dintre care cel puțin 20 % 
sunt contribuitori la un indice de referință 
critic sau la un indice de referință al 
mărfurilor utilizat la scară largă, 
determinat de ESMA, care au încetat să 
mai contribuie, sau în cazul în care există 
suficiente indicii că cel puțin 20 % dintre 
contribuitori este posibil să înceteze să 
contribuie la indicele respectiv, autoritatea 
competentă a administratorului unui indice 
de referință critic are competența de a:

Or. pt

Amendamentul 66
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) solicita entităților supravegheate, 
stabilite în conformitate cu alineatul (2), să 
furnizeze date de intrare administratorului 
în conformitate cu metodologia, codul de 
conduită sau alte norme;

(a) solicita entităților supravegheate și 
contribuitorilor de date referitoare la 
mărfuri și la energie, stabiliți în 
conformitate cu alineatul (2), să furnizeze 
date de intrare administratorului în 
conformitate cu metodologia, codul de 
conduită sau alte norme;

Or. pt

Amendamentul 67
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În cazul în care consideră că 
numărul contribuitorilor sau distribuția 
acestora riscă să devină inadecvate și, în 
orice caz, dacă 20 % dintre contribuitori 
au încetat sau este posibil să înceteze să 
contribuie la indicii respectivi, 
administratorul informează autoritatea 
competentă relevantă. Notificarea este 
însoțită de o analiză de risc și de măsuri 
susceptibile de a reduce riscurile 
identificate.

Or. pt

Amendamentul 68
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru un indice de referință critic, 
entitățile supravegheate care trebuie să 
contribuie la indicele respectiv în 
conformitate cu alineatul (1) sunt stabilite 
de autoritatea competentă a 
administratorului, pe baza următoarelor 
criterii obiective:

(2) Pentru un indice de referință critic sau 
un indice de referință al mărfurilor folosit 
la scară largă, determinat de ESMA, 
entitățile supravegheate sau contribuitorii 
de date referitoare la mărfuri și la 
energie, care trebuie să contribuie la 
indicele respectiv în conformitate cu 
alineatul (1) sunt stabilite de autoritatea 
competentă a administratorului, pe baza 
următoarelor criterii obiective:

Or. pt

Amendamentul 69
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dimensiunea participării reale și 
potențiale a entității supravegheate pe piața 
pe care indicele de referință vizează să o 
măsoare;

(a) dimensiunea participării reale și 
potențiale a entității supravegheate sau a 
contribuitorului de date referitoare la 
mărfuri și la energie pe piața pe care 
indicele de referință vizează să o măsoare;

Or. pt

Amendamentul 70
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cunoștințele de specialitate de care 
dispune entitatea supravegheată și 
capacitatea acesteia de a furniza date de 
intrare care să aibă calitatea necesară.

(b) cunoștințele de specialitate de care 
dispune entitatea supravegheată sau 
contribuitorul de date referitoare la 
mărfuri și la energie și capacitatea 
acestora de a furniza date de intrare care să 
aibă calitatea necesară.

Or. pt

Amendamentul 71
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Divulgarea sau difuzarea informațiilor 

prin mass-media
În cazul în care sunt divulgate sau 
difuzate informații sau recomandări în 
scop jurnalistic, respectivele divulgări sau 
difuzări de informații sunt evaluate 
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ținându-se cont de normele care 
reglementează libertatea de exprimare, 
libertatea presei și pluralismul mass-
mediei, precum și de normele sau codurile 
de conduită ale jurnalismului, cu excepția 
cazului în care:
(a) persoanele vizate sau persoanele 
apropiate lor beneficiază, direct sau 
indirect, de un avantaj sau de profituri 
din publicarea sau difuzarea respectivelor 
informații; sau
(b) informațiile sunt divulgate sau 
difuzate cu intenția de a induce în eroare 
piața și de a influența oferta, cererea sau 
prețul instrumentelor financiare.

Or. en

Justificare

Excepție a presei, cu scopul de a asigura transparența pe piață. Articol copiat din 
Regulamentul privind abuzul de piață.

Amendamentul 72
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul publică datele de 
intrare folosite pentru determinarea 
indicelui de referință imediat după 
publicarea acestuia, cu excepția cazului în 
care acest lucru ar avea consecințe negative 
grave pentru contribuitori sau ar afecta în 
mod negativ fiabilitatea sau integritatea 
indicelui de referință. În astfel de cazuri, 
publicarea poate fi amânată pentru o 
perioadă care să permită diminuarea 
semnificativă a acestor consecințe. Orice 
date cu caracter personal incluse în datele 
de intrare nu se publică.

(1) Administratorul publică metodologia 
relevantă utilizată pentru determinarea 
indicelui, alături de datele de intrare 
folosite în cazul indicilor de referință 
neobiectivi, imediat după publicarea 
indicelui de referință, cu excepția cazului 
în care acest lucru (i) ar avea consecințe 
negative grave pentru contribuitori, (ii) ar 
afecta în mod negativ fiabilitatea sau 
integritatea indicelui de referință sau (iii) 
în cazul în care datele de intrare 
reprezintă date reglementate definite la 
articolul 3 alineatul (1) punctul 11.
Administratorul nu este obligat să publice 
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date a căror integritate și confidențialitate 
nu pot fi garantate.

Or. de

Amendamentul 73
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul publică datele de 
intrare folosite pentru determinarea 
indicelui de referință imediat după 
publicarea acestuia, cu excepția cazului în 
care acest lucru ar avea consecințe negative 
grave pentru contribuitori sau ar afecta în 
mod negativ fiabilitatea sau integritatea 
indicelui de referință. În astfel de cazuri, 
publicarea poate fi amânată pentru o 
perioadă care să permită diminuarea 
semnificativă a acestor consecințe. Orice 
date cu caracter personal incluse în datele 
de intrare nu se publică.

(1) Administratorul publică datele de 
intrare sau metodologia folosite pentru 
determinarea indicelui de referință la 
intervale corespunzătoare, proporționale 
cu importanța sectorială a acestuia, cu 
excepția cazului în care acest lucru ar avea 
consecințe negative grave pentru 
contribuitori sau ar afecta în mod negativ 
fiabilitatea sau integritatea indicelui de 
referință. Datele cu caracter personal 
incluse în datele de intrare nu se publică.

Or. en

Justificare

Este necesar ca diferențele sectoriale să fie luate în considerare în cererea pentru publicarea 
unui indice de referință.

Amendamentul 74
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul publică datele de 
intrare folosite pentru determinarea 

(1) Administratorul publică datele de 
intrare folosite pentru determinarea 
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indicelui de referință imediat după 
publicarea acestuia, cu excepția cazului în 
care acest lucru ar avea consecințe negative 
grave pentru contribuitori sau ar afecta în 
mod negativ fiabilitatea sau integritatea 
indicelui de referință. În astfel de cazuri, 
publicarea poate fi amânată pentru o 
perioadă care să permită diminuarea 
semnificativă a acestor consecințe. Orice 
date cu caracter personal incluse în datele 
de intrare nu se publică.

indicelui de referință imediat după 
publicarea acestuia, cu excepția cazului în 
care acest lucru ar avea consecințe negative 
grave pentru contribuitori sau ar afecta în 
mod negativ fiabilitatea sau integritatea 
indicelui de referință. În astfel de cazuri, 
publicarea poate fi amânată pentru o 
perioadă care să permită diminuarea 
semnificativă a acestor consecințe. Datele 
de intrare se publică într-o formă 
anonimizată.

Or. pt

Amendamentul 75
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Imediat după publicarea 
indicatorului de referință, administratorul 
comunică autorității competente 
elementele de bază ale metodologiei 
utilizate pentru determinarea indicelui de 
referință respectiv și orice date de intrare 
care, din motivele menționate la 
alineatul (1), nu au fost publicate.

Or. pt

Amendamentul 76
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Evaluarea gradului de adecvare
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(1) În cazul în care o entitate 
supravegheată intenționează să încheie 
un contract financiar cu un consumator, 
entitatea supravegheată în cauză obține 
mai întâi informațiile necesare privind 
cunoștințele și experiența consumatorului 
în legătură cu indicele de referință, 
situația sa financiară și obiectivele 
acestuia referitoare la contractul 
financiar respectiv, obține declarația 
privind indicele de referință publicată în 
conformitate cu articolul 15 și evaluează 
dacă raportarea contractului financiar la 
indicele de referință respectiv este 
adecvată în cazul său.
(2) În cazul în care entitatea 
supravegheată consideră, pe baza 
evaluării efectuate în conformitate cu 
alineatul (1), că indicele de referință nu 
este adecvat pentru consumator, aceasta 
avertizează consumatorul în scris în 
această privință, precizând motivele.

Or. de

Amendamentul 77
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o entitate supravegheată 
intenționează să încheie un contract 
financiar cu un consumator, entitatea 
supravegheată în cauză obține mai întâi 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența consumatorului în legătură cu 
indicele de referință, situația sa financiară 
și obiectivele acestuia referitoare la 
contractul financiar respectiv, obține 
declarația privind indicele de referință 
publicată în conformitate cu articolul 15 și 
evaluează dacă raportarea contractului 

(1) În cazul în care o entitate supravegheată 
intenționează să încheie un contract 
financiar cu un consumator, entitatea 
supravegheată în cauză obține mai întâi 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența consumatorului în legătură cu 
indicele de referință, situația sa financiară 
și obiectivele acestuia referitoare la 
contractul financiar respectiv, în 
conformitate cu articolul 19 alineatele (4) 
și (5) din Directiva 2004/39/CE, obține 
declarația privind indicele de referință 
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financiar la indicele de referință respectiv 
este adecvată în cazul său.

publicată în conformitate cu articolul 15 și 
evaluează dacă raportarea contractului 
financiar la indicele de referință respectiv 
este adecvată în cazul său.

Or. pt

Amendamentul 78
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O entitate supravegheată poate utiliza un 
indice de referință în Uniune pentru a 
raporta la acesta un instrument financiar 
sau un contract financiar sau pentru a 
măsura performanțele unui fond de 
investiții în cazul în care acesta este 
furnizat de către un administrator 
recunoscut în conformitate cu articolul 23
sau de un administrator situat pe teritoriul 
unei țări terțe și înregistrat în conformitate 
cu articolul 21.

O entitate supravegheată poate utiliza un 
indice de referință în Uniune pentru a 
raporta la acesta un instrument financiar 
sau un contract financiar sau pentru a 
măsura performanțele unui fond de 
investiții. Indicii de referință neobiectivi 
trebuie să fie furnizați de către un 
administrator care respectă cerințele de 
autorizare în conformitate cu articolul 22. 
O entitate supravegheată poate de 
asemenea să utilizeze indici de referință 
obiectivi furnizați de un administrator
înregistrat situat pe teritoriul unei țări terțe 
dacă administratorul respectiv declară 
către autoritatea sa competentă că indicii 
de referință respectă principiile IOSCO 
privind indicii financiari de referință, 
publicate la 17 iulie 2013.

Or. de

Amendamentul 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Indicii de referință furnizați de un 
administrator stabilit într-o țară terță pot fi 
utilizați de către entitățile supravegheate 
din Uniune, cu condiția să fie îndeplinite 
următoarele condiții:

(1) Indicii de referință furnizați de un 
administrator stabilit într-o țară terță pot fi 
utilizați de către entitățile supravegheate 
din Uniune, cu excepția cazului în care s-
ar fi încadrat, prin analogie, în categoria 
determinată a indicilor de referință de la 
articolul 5 alineatul (1). Indicii de 
referință care se încadrează, prin 
analogie, în categoriile determinate pot fi 
utilizați, în cazul în care cadrul juridic, 
practicile de supraveghere sau normele 
producătorului sau ale administratorului 
indicelui de referință din țara terță vizată 
respectă principiile IOSCO privind indicii 
de referință financiari sau orice standarde 
internaționale convenite ulterior pentru 
indicii de referință;
entitatea supravegheată notifică 
autorității sale competente și AEVMP 
indicii de referință pe care îi utilizează 
efectiv sau i-ar putea utiliza în viitor, 
precum și temeiul în baza căruia poate 
demonstra respectarea principiilor 
IOSCO sau a altor standarde 
internaționale privind indicii de referință.
Administratorii indicilor de referință din 
țări terțe pot prezenta dovada 
conformității cu principiile IOSCO direct 
AEVMP, care poate fi confirmată ulterior 
de entitățile supravegheate.
AEVMP menține un registru al țărilor 
terțe și al furnizorilor de indici de 
referință pe care îi consideră demni de 
încredere în temeiul respectării 
standardelor internaționale, fără a fi 
necesare dovezi suplimentare. AEVMP 
actualizează această listă utilizând 
propriile informații și ținând seama de 
dovezile prezentate de entitățile 
supravegheate sau primite de la 
administratorii din țările terțe, autoritățile 
competente naționale sau ACER. În cazul 
unui litigiu între autoritățile competente 
ale statelor membre cu privire la 
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utilizarea de către o entitate 
supravegheată a unui indice de referință 
furnizat de o țară terță, care este folosit pe 
scară largă la nivel transfrontalier, 
AEVMP poate desfășura o procedură de 
mediere cu caracter obligatoriu.
Cu șase luni înainte de intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, AEVMP 
elaborează un raport privind punerea în 
aplicare a principiilor IOSCO.
Procedura prevăzută de prezentul alineat 
este revizuită după cinci ani în funcție de 
convergența reglementării internaționale 
și, îndeosebi, cu privire la eventualitatea 
prelungirii duratei de aplicare.

Or. en

Amendamentul 80
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Comisia a adoptat o decizie de 
echivalare, în conformitate cu 
alineatul (2), prin care recunoaște cadrul 
juridic și practicile de supraveghere din 
țara terță respectivă ca fiind echivalente 
cu cerințele prevăzute de prezentul 
regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) administratorul a informat ESMA cu 
privire la consimțământul său ca indicii 
de referință pe care îi furnizează sau i-ar 
putea furniza să fie utilizați de către 
entitățile supravegheate din Uniune, 
comunicându-i de asemenea lista 
indicilor de referință care pot fi utilizați în 
Uniune și autoritatea competentă 
responsabilă de supravegherea sa în țara 
terță respectivă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) administratorul este înregistrat în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
articolul 21; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mecanismele de cooperare menționate 
la alineatul (3) al prezentului articol sunt 
operaționale.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 84
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorii autorizați sau înregistrați 
în țara terță respectivă respectă cerințe 
obligatorii, care sunt echivalente cu 
cerințele care decurg din prezentul 
regulament, ținând cont, în special, de 
cazul în care cadrul juridic și practicile de 
supraveghere dintr-o țară terță asigură 
conformitatea cu principiile IOSCO 
privind indicii financiari de referință, 
publicate la 17 iulie 2013; și

(a) administratorii autorizați sau înregistrați 
în țara terță respectivă respectă cerințe 
obligatorii, care sunt echivalente cu 
cerințele care decurg din prezentul 
regulament, ținând cont, în special, de 
cazul în care cadrul juridic și practicile de 
supraveghere dintr-o țară terță asigură 
conformitatea cu principiile IOSCO 
privind indicii financiari de referință, 
publicate la 17 iulie 2013, sau de cazul în 
care cadrul juridic sau practicile de 
supraveghere dintr-o țară terță asigură 
conformitatea cu principiile IOSCO 
privind agențiile de raportare a prețurilor 
petrolului, publicate la 5 octombrie 2012, 
atunci când se utilizează indici de 
referință ai petrolului sau ai mărfurilor;
și

Or. pt

Amendamentul 85
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorii autorizați sau înregistrați 
în țara terță respectivă respectă cerințe 
obligatorii, care sunt echivalente cu 
cerințele care decurg din prezentul 
regulament, ținând cont, în special, de 
cazul în care cadrul juridic și practicile de 
supraveghere dintr-o țară terță asigură 
conformitatea cu principiile IOSCO 

(a) administratorii autorizați sau înregistrați 
în țara terță respectivă respectă cerințe 
obligatorii, care sunt echivalente cu 
cerințele care decurg din prezentul 
regulament, ținând cont, în special, de 
cazul în care cadrul juridic și practicile de 
supraveghere dintr-o țară terță asigură 
conformitatea cu principiile IOSCO 
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privind indicii financiari de referință, 
publicate la 17 iulie 2013; și

privind indicii financiari de referință, 
publicate la 17 iulie 2013, precum și 
principiile IOSCO pentru agențiile de 
raportare a prețurilor la petrol, publicate 
la 5 octombrie 2012, care vor fi revizuite 
în aprilie 2014; și

Or. en

Amendamentul 86
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un administrator solicită autorizarea de 
a furniza indici de referință în cazul în care 
furnizează indici care sunt utilizați sau 
destinați a fi utilizați pentru a raporta la 
aceștia instrumente financiare sau contracte 
financiare sau pentru a măsura 
performanțele unui fond de investiții.

(1) Un administrator solicită autorizarea de 
a furniza indici de referință în cazul în care 
furnizează indici de referință neobiectivi 
sau indici de referință obiectivi care nu 
sunt conformi cu principiile IOSCO din 
17 iulie 2013 și care sunt utilizați pentru a 
raporta la aceștia instrumente financiare 
sau contracte financiare sau pentru a 
măsura performanțele unui fond de 
investiții.

Or. de

Amendamentul 87
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul transmite o cerere de 
autorizare autorității competente din statul 
membru în care este situat.

(1) În cazul în care respectă cerința de 
autorizare în conformitate cu articolul 22 
alineatul (1), administratorul transmite o 
cerere de autorizare autorității competente 
din statul membru în care este situat.
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Or. de

Amendamentul 88
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorul transmite o cerere de 
autorizare autorității competente din statul 
membru în care este situat.

(1) Administratorul transmite o cerere de 
autorizare autorității competente din statul 
membru în care este situat. 
Administratorul unui indice de referință 
al mărfii menționat la articolul 3 
punctul 20 transmite o cerere de 
autorizare AEVMP. În cazul indicilor de 
referință de stabilire a prețurilor la 
energie, ACER cooperează și face schimb 
de informații cu AEVMP.

Or. en

Amendamentul 89
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Medierea cu caracter obligatoriu

(1) AEVMP stabilește un mecanism de 
mediere pentru a ajuta la găsirea unui 
punct de vedere comun între autoritățile 
competente în cazul unui dezacord în 
legătură cu prezentul regulament.
(2) Fără a aduce atingere articolului 19 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010 al Parlamentului European 
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și al Consiliului de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe) referitor la soluționarea 
dezacordurilor dintre autoritățile 
competente în situații transfrontaliere și 
care stabilește competențele de mediere cu 
caracter obligatoriu din punct de vedere 
juridic, se aplică tuturor articolelor 
relevante din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 90
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a-și îndeplini atribuțiile în 
conformitate cu prezentul regulament, 
autoritățile competente dispun, conform 
legislației naționale, cel puțin de 
următoarele competențe de supraveghere și 
de investigare:

(1) Pentru a-și îndeplini atribuțiile în 
conformitate cu prezentul regulament, 
autoritățile competente sau, în cazul unui 
indice de referință al mărfii în temeiul 
articolului 3 punctul 20, AEVMP, dispun, 
conform legislației naționale și UE, cel 
puțin de următoarele competențe de 
supraveghere și de investigare:

Or. en

Amendamentul 91
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru exercitarea competențelor 
respective, autoritățile competente dispun 
de garanții adecvate și eficace în ceea ce 

Pentru exercitarea competențelor 
respective, autoritățile competente dispun 
de garanții adecvate și eficace în ceea ce 
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privește dreptul la apărare și drepturile
fundamentale.

privește dreptul la apărare, 
confidențialitate și drepturile 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 92
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că sunt în 
vigoare măsuri corespunzătoare astfel încât 
autoritățile competente să fie învestite cu 
toate competențele necesare de 
supraveghere și de investigare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile.

(3) Statele membre se asigură că sunt în 
vigoare măsurile corespunzătoare astfel 
încât autoritățile competente sau, în cazul 
unui indice de referință al mărfii în 
temeiul articolului 3 punctul 20, AEVMP,
să fie investite cu toate competențele 
necesare de supraveghere și de investigare 
pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Or. en

Amendamentul 93
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol se aplică mutatis 
mutandi AEVMP în cazul unui indice de 
referință al mărfii în temeiul articolului 3 
punctul 20.

Or. en
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Amendamentul 94
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la 
intrarea în vigoare a deciziei menționate la 
articolul 13 alineatul (1) prin care se 
stabilește că un indice de referință este 
considerat critic, autoritatea competentă
instituie un colegiu al autorităților 
competente.

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la 
intrarea în vigoare a deciziei menționate la 
articolul 13 alineatul (1) prin care se 
stabilește că un indice de referință este 
considerat critic, AEVMP instituie un 
colegiu al autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 95
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având rolul de punere în aplicare și 
de monitorizare a Regulamentului (CE) 
nr. 1227/2011, Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (ACER) 
cooperează cu ESMA în sensul 
prezentului regulament și furnizează fără 
întârziere toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

Or. pt

Amendamentul 96
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 3 alineatul (2), 
articolul 5 alineatul (3), articolul 7 alineatul 
(3), articolul 9 alineatul (3), articolul 11 
alineatul (4), articolul 12 alineatul (3), 
articolul 16 alineatul (2) și articolul 23 
alineatul (7), este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de timp nedeterminată,
începând cu [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 3 alineatul (2), 
articolul 5 alineatul (3), articolul 7 alineatul 
(3), articolul 9 alineatul (3), articolul 11 
alineatul (4), articolul 12 alineatul (3), 
articolul 16 alineatul (2) și articolul 23 
alineatul (7), este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de timp de cinci ani începând 
cu [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

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

Or. ro

Amendamentul 97
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ceea ce privește indicii de referință 
ai mărfurilor, astfel cum sunt definiți la 
articolul 3 alineatul (1) punctul 20, în 
baza versiunii revizuite a principiilor 
IOSCO privind agențiile de raportare a 
prețurilor petrolului, publicate la 
5 octombrie 2012, versiune ce urmează a
fi publicată în mai sau iunie 2014, și în 
baza anexei III la prezentul regulament, 
care urmează a servi drept ghid, ESMA 
stabilește în termen de 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, dacă și în ce mod indicii de 
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referință ai mărfurilor pot fi incluși în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament sau dacă aceștia ar trebui să 
fie reglementați de propriile norme. 
ESMA prezintă concluziile sale 
Parlamentului European și Comisiei.

Or. de

Amendamentul 98
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care indicii de referință 
au fost furnizați de un administrator 
stabilit într-o țară terță, condițiile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) 
literele (a)-(e) se aplică numai după 
terminarea unei perioade de tranziție de 
36 de luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dacă la 
momentul intrării în vigoare a prezentului 
regulament indicii de referință respectivi 
respectă principiile IOSCO privind indicii 
financiari de referință, publicate la 
17 iulie 2013.

Or. de

Amendamentul 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizarea unui indice de referință este 
permisă de autoritatea competentă 
relevantă din statul membru în care este 

(4) Utilizarea unui indice de referință este 
permisă de autoritatea competentă 
relevantă din statul membru în care este 
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situat administratorul atâta timp cât la 
indicele de referință se raportează 
instrumente financiare și contracte 
financiare care reprezintă cel mult 5 % 
(ca valoare) din instrumentele financiare 
și din contractele financiare care se 
raportau la indicele de referință respectiv în 
momentul intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, niciun instrument 
financiar sau contract financiar nu se mai 
raportează la un astfel de indice de 
referință existent.

situat administratorul până la data 
rezilierii instrumentelor financiare și a 
contractelor financiare care se raportau la 
indicele de referință respectiv în momentul 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, niciun instrument financiar sau 
contract financiar nou nu se mai raportează 
la un astfel de indice de referință existent.

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare, după o strânsă 
consultare cu ACER în cazul literei (c), 
pentru a specifica:
(a) informațiile care trebuie furnizate de 
un administrator în cadrul cererii de 
autorizare pentru a demonstra în mod 
rezonabil că este probabil să apară o 
situație de ineficacitate, forță majoră sau 
încălcare a contractului;
(b) circumstanțele în care se consideră, în 
temeiul prezentului regulament, că a 
existat o situație de ineficacitate, forță 
majoră sau încălcare a termenilor 
oricărui contract financiar;
(c) proceduri de tranziție adaptate și 
proporționale pentru indicii de referință 
critici și sectoriali, în special pentru cei 
care se raportează la rate ale dobânzilor și 
la mărfuri.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și cu 
posibilitatea unei prelungiri de trei luni 
[astfel cum se prevede în Omnibus 2].

Or. en
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Amendamentul 100
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în iunie 2014, Comisia evaluează 
dacă prezentul regulament, în ceea ce 
privește indicii de referință ai mărfurilor, 
este în conformitate cu raportul final 
privind principiile IOSCO pentru 
agențiile de raportare a prețurilor la 
petrol, care urmează să fie publicat în 
aprilie 2014, și prezintă recomandările și 
propunerile sale Parlamentului European 
pentru a cuprinde acordurile 
internaționale, în cazul în care acest lucru 
se consideră adecvat.

Or. en

Amendamentul 101
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizarea unui indice de referință este 
separată, din punct de vedere operațional 
și funcțional, de orice parte a activității 
profesionale a administratorului care ar 
putea crea un conflict de interese real sau 
potențial. În cazul în care astfel de 
conflicte nu pot fi gestionate, operatorul 
indicelui de referință încetează orice 
activitate sau relație care creează 
conflictele respective sau încetează 
elaborarea indicelui de referință.

1. O persoană juridică sau fizică care 
controlează furnizarea unui indice de 
referință nu poate fi în același timp, din 
punct de vedere operațional sau funcțional,
și utilizator al acelui indice de referință.

Or. de
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Amendamentul 102
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea I – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) există o separare fizică între angajații 
din funcția de front office și superiorii lor 
ierarhici;

eliminat

Or. de

Amendamentul 103
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea II – punctul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care administratorul este 
deținut sau controlat de către contribuitori 
sau utilizatori, ia forma unui consiliu sau 
comitet separat, a cărui compoziție îi 
asigură independența și absența 
conflictelor de interese. În cazul în care 
administratorul este deținut sau controlat 
de contribuitori, comitetul nu trebuie să 
fie constituit în majoritatea sa din 
contribuitori. În cazul în care 
administratorul este deținut sau controlat 
de utilizatori, comitetul nu trebuie să fie 
constituit în majoritatea sa din utilizatori;

(a) în cazul în care administratorul este 
deținut sau controlat de către contribuitorii 
de date de intrare care nu sunt și date de 
tranzacționare, ia forma unui consiliu sau 
comitet separat, a cărui compoziție îi 
asigură independența și absența 
conflictelor de interese.

Or. de

Amendamentul 104
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea II – punctul 10 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care administratorul nu este 
deținut sau controlat de către contribuabilii 
sau utilizatorii săi, ia forma unui consiliu 
sau comitet intern. Membrii consiliului sau 
ai comitetului intern de supraveghere nu 
sunt implicați în furnizarea niciunui indice 
de referință pe care îl supraveghează;

(b) în cazul în care administratorul nu este 
deținut sau controlat de către contribuitorii
de date de intrare care nu sunt și date de 
tranzacționare, ia forma unui consiliu sau 
comitet intern. Un număr majoritar de 
membri ai consiliului sau ai comitetului 
intern de supraveghere pot să nu fie 
implicați în furnizarea niciunui indice de 
referință pe care îl supraveghează;

Or. de

Amendamentul 105
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea II – punctul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care administratorul poate 
demonstra că, având în vedere natura, 
amploarea și complexitatea serviciilor sale 
de furnizare a indicelui de referință, 
precum și riscul și impactul indicelui de 
referință, cerințele de la literele (a) și (b) nu 
sunt proporționale, o persoană fizică poate 
îndeplini funcția de ofițer de supraveghere. 
Ofițerul de supraveghere nu trebuie să fie 
implicat în furnizarea niciunui indice de 
referință pe care îl supraveghează.

(c) în cazul în care administratorul poate 
demonstra că, având în vedere natura, 
amploarea și complexitatea serviciilor sale 
de furnizare a indicelui de referință, 
precum și riscul și impactul indicelui de 
referință, cerințele de la literele (a) și (b) nu 
sunt proporționale, o persoană fizică poate 
îndeplini funcția de ofițer de supraveghere. 
Acest lucru se aplică în special indicilor 
de referință obiectivi dacă administratorul 
a declarat către autoritatea sa competentă 
că indicii respectivi respectă principiile 
IOSCO privind indicii financiari de 
referință, publicate la 17 iulie 2013.
Ofițerul de supraveghere nu trebuie să fie 
implicat în furnizarea niciunui indice de 
referință pe care îl supraveghează.

Or. de

Amendamentul 106
Werner Langen
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Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – partea IV – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Pentru indicii de referință critici, 
administratorul numește un auditor extern 
independent care să examineze și să 
prezinte un raport privind respectarea de 
către administrator a metodologiei de 
elaborare a indicelui de referință și a 
dispozițiilor prezentului regulament, în 
cazul în care dimensiunea și complexitatea 
operațiunilor legate de indicele de referință 
realizate de administrator prezintă un risc 
semnificativ pentru stabilitatea financiară.

16. Pentru indicii de referință critici, astfel 
cum sunt definiți la articolul 3 
alineatul (1) punctul 21, și pentru indicii 
de referință neobiectivi, administratorul 
numește un auditor extern independent care 
să examineze și să prezinte un raport 
privind respectarea de către administrator a 
metodologiei de elaborare a indicelui de 
referință și a dispozițiilor prezentului 
regulament, în cazul în care dimensiunea și 
complexitatea operațiunilor legate de 
indicele de referință realizate de 
administrator prezintă un risc semnificativ 
pentru stabilitatea financiară.

Or. de

Amendamentul 107
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – punctul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) administratorul informează fără 
întârziere contribuitorii la indicele sau 
indicii de referință în cauză în legătură cu 
activitățile externalizate.

Or. de

Amendamentul 108
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea C – partea II – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare factori precum 
dimensiunea și lichiditatea normală a 
pieței, transparența tranzacțiilor și pozițiile 
participanților pe piață, concentrarea pieței, 
dinamica pieței și capacitatea oricărui 
eșantion de a reprezenta realitatea 
economică pe care indicele de referință 
vizează să o măsoare;

(a) ia în considerare factori precum 
dimensiunea și lichiditatea normală a 
pieței, gradul de dezvoltare a pieței,
transparența tranzacțiilor și pozițiile 
participanților pe piață, concentrarea pieței, 
dinamica pieței și capacitatea oricărui 
eșantion de a reprezenta realitatea 
economică pe care indicele de referință 
vizează să o măsoare;

Or. en

Amendamentul 109
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea C – partea II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare factori precum 
dimensiunea și lichiditatea normală a 
pieței, transparența tranzacțiilor și pozițiile 
participanților pe piață, concentrarea pieței, 
dinamica pieței și capacitatea oricărui 
eșantion de a reprezenta realitatea 
economică pe care indicele de referință 
vizează să o măsoare;

(a) ia în considerare factori precum 
dimensiunea și lichiditatea normală a 
pieței, nivelul său de dezvoltare,
transparența tranzacțiilor și pozițiile 
participanților pe piață, concentrarea pieței, 
dinamica pieței și capacitatea oricărui 
eșantion de a reprezenta realitatea 
economică pe care indicele de referință 
vizează să o măsoare;

Or. de

Amendamentul 110
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta anexă se aplică „indicilor de Prezenta anexă este concepută ca un ghid 
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referință ai mărfurilor”, care sunt indici de 
referință în cadrul cărora activul suport,
în sensul articolului 3 alineatul (1) 
litera (c), este o marfă în sensul 
articolului 2 punctul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1287/200628 al 
Comisiei.

cu ajutorul căruia ESMA să poată stabili 
dacă și în ce mod indicii de referință ai 
mărfurilor în sensul articolului 3 
alineatul (1) punctul 20 pot fi incluși în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament sau dacă aceștia ar trebui 
reglementați de propriile norme.

__________________
28 JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

Or. de

Amendamentul 111
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – nota de subsol 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28 JO L 241, 2.9.2006, p. 1. eliminat

Or. de

Amendamentul 112
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile privind perioadele de evaluare 
în cazul în care datele prezentate se 
situează sub pragul recomandat în 
metodologie referitor la datele privind 
tranzacțiile sau sub standardele de calitate 
impuse de administrator, inclusiv 
eventualele metode alternative de evaluare, 
inclusiv modelele de estimare teoretică;

(e) criteriile privind perioadele de evaluare 
în cazul în care datele prezentate se 
situează sub pragul recomandat în 
metodologie referitor la datele privind 
tranzacțiile sau sub standardele de calitate 
impuse de administrator, inclusiv 
eventualele metode alternative de evaluare, 
inclusiv modelele de estimare teoretică. 
Criteriile explică procedurile utilizate în 
cazul în care nu există date privind 
tranzacțiile;

Or. en
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Amendamentul 113
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Administratorul descrie și publică 
pentru fiecare calcul, în măsura în care este 
posibil, fără a aduce atingere obligației de
publicare a indicelui de referință:

(6) Administratorul descrie și publică 
pentru fiecare calcul, în măsura în care este 
rezonabil, fără a provoca întârzieri în 
legătură cu un termen-limită de raportare 
a prețurilor:

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile IOSCO privind mărfurile.

Amendamentul 114
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Administratorul descrie și publică pentru 
fiecare calcul, în măsura în care este 
posibil, fără a aduce atingere obligației de 
publicare a indicelui de referință:

6. Administratorul descrie și publică pentru 
fiecare calcul, în măsura în care este 
rezonabil, fără a întârzia data de publicare 
a indicelui de referință:

Or. pt

Amendamentul 115
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Administratorul se asigură că celelalte (12) Administratorul se asigură că celelalte 
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operațiuni comerciale ale sale dispun, de 
asemenea, de proceduri și mecanisme 
concepute astfel încât să reducă la 
minimum probabilitatea ca vreun conflict 
de interese să afecteze integritatea 
calculelor indicelui de referință.

operațiuni comerciale ale sale dispun, de 
asemenea, de proceduri și mecanisme 
adecvate concepute astfel încât să reducă la 
minimum probabilitatea ca vreun conflict 
de interese să afecteze integritatea 
calculelor indicelui de referință.

Or. en

Amendamentul 116
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 13 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Administratorul se asigură că dispune 
de linii ierarhice separate în rândul 
personalului său de conducere, al 
evaluatorilor și al altor angajați, precum și 
de la personalul de conducere către nivelul 
cel mai înalt de conducere al 
administratorului și consiliul de 
administrație al acestuia, pentru a se 
asigura:

13. Administratorul se asigură că dispune 
de linii ierarhice separate adecvate în 
rândul personalului său de conducere, al 
evaluatorilor și al altor angajați, precum și 
de la personalul de conducere către nivelul 
cel mai înalt de conducere al
administratorului și consiliul de 
administrație al acestuia, pentru a se 
asigura:

Or. en


