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Amendamentul 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care sunt admise la 
tranzacționare sau tranzacționate printr-
un MTF sau OTF. Această cerință se 
aplică, de asemenea, exprimărilor 
executabile ale interesului. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF pun aceste informații la 
dispoziția publicului în mod continuu, în 
timpul programului normal de 
tranzacționare.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF publică, 
în funcție de sistemul de tranzacționare 
exploatat, prețurile și importanța pozițiilor 
de tranzacționare exprimate la aceste 
prețuri pentru ordinele sau cotațiile 
promovate prin intermediul propriilor 
sisteme pentru obligațiunile și produsele 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
pentru certificatele de emisii și pentru 
instrumentele derivate care fac obiectul 
obligațiilor de tranzacționare, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 24. Această 
cerință se aplică, de asemenea, 
exprimărilor executabile ale interesului. 
Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF pun 
aceste informații la dispoziția publicului în 
mod continuu, în timpul programului 
normal de tranzacționare.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate efectuate de contrapărțile 
nefinanciare care reduc riscurile, 
măsurabile în mod obiectiv, direct legate 
de activitatea economică sau de 
finanțarea activității acestei contrapărți.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societățile nefinanciare sunt special create pentru a 
proteja activitatea operațională împotriva riscurilor în mod flexibil și eficace. Amendamentul 
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ar scuti aceste tranzacții de respectarea cerințelor de transparență pentru că punerea la 
dispoziția publicului a acestor informații privind tranzacțiile personalizate ar crea probabil 
probleme legate de confidențialitate.

Amendamentul 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate admise la
tranzacționare sau tranzacționate printr-
un MTF sau OTF. Piețele reglementate și 
societățile de investiții, precum și 
operatorii care exploatează un MTF sau un 
OTF fac publice detaliile tuturor acestor 
tranzacții pe cât posibil, din punct de 
vedere tehnic, în timp real.

(1) Piețele reglementate și societățile de 
investiții, precum și operatorii care 
exploatează un MTF sau un OTF trebuie să 
facă publice prețul, volumul și momentul 
tranzacțiilor executate în ceea ce privește 
obligațiunile și produsele financiare 
structurate admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pentru care a fost 
publicat un prospect, certificatele de emisii 
și instrumentele derivate care fac obiectul 
obligațiilor de tranzacționare, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 24. Piețele 
reglementate și societățile de investiții, 
precum și operatorii care exploatează un 
MTF sau un OTF fac publice detaliile 
tuturor acestor tranzacții pe cât posibil, din 
punct de vedere tehnic, în timp real.

Această obligație de publicare nu se 
aplică tranzacțiilor cu instrumente 
derivate efectuate de contrapărțile 
nefinanciare care reduc riscurile, 
măsurabile în mod obiectiv, direct legate 
de activitatea economică sau de 
finanțarea activității acestei contrapărți.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societățile nefinanciare sunt special create pentru a 
proteja activitatea operațională împotriva riscurilor în mod flexibil și eficace. Amendamentul 
ar scuti aceste tranzacții de respectarea cerințelor de transparență pentru că punerea la 
dispoziția publicului a acestor informații privind tranzacțiile personalizate ar crea probabil 
probleme legate de confidențialitate.
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Amendamentul 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme pentru obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt fie eligibile pentru compensare, 
fie admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, fie tranzacționate printr-un 
MTF sau un OTF, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Internalizatorii sistematici furnizează 
cotații ferme pentru obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care fac obiectul obligațiilor de 
tranzacționare, astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 24, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții.

Or. en

Justificare

Obligația internalizatorului sistematic de a cota același preț pentru instrumentul în cauză 
pentru toți clienții, l-ar împiedica să diferențieze între prețuri în funcție de riscul contrapărții, 
ceea ce este esențial în tranzacțiile personalizate cu instrumente derivate cu societățile 
nefinanciare. Prin urmare, cerința de a oferi cotații ar trebuie restricționată la instrumente 
derivate care nu sunt personalizate, au un grad suficient de lichiditate și fac obiectul cerinței 
de a fi tranzacționate pe o piață reglementată, printr-un MTF sau OTF.

Amendamentul 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această obligație de publicare nu se 
aplică acestor tranzacții cu instrumente 
derivate efectuate de contrapărțile 
nefinanciare care reduc riscurile, 
măsurabile în mod obiectiv, direct legate 



PE488.030v01-00 6/9 AM\900874RO.doc

RO

de activitatea economică sau de 
finanțarea activității acestei contrapărți.

Or. en

Justificare

Obligația internalizatorului sistematic de a cota același preț pentru instrumentul în cauză 
pentru toți clienții, l-ar împiedica să diferențieze între prețuri în funcție de riscul contrapărții, 
ceea ce este esențial în tranzacțiile personalizate cu instrumente derivate cu societățile 
nefinanciare. Prin urmare, cerința de a oferi cotații ar trebuie restricționată la instrumente 
derivate care nu sunt personalizate, au un grad suficient de lichiditate și fac obiectul cerinței 
de a fi tranzacționate pe o piață reglementată, printr-un MTF sau OTF.

Amendamentul 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care sunt eligibile pentru compensare sau 
sunt raportate către registrele centrale de 
tranzacții în conformitate cu articolul (6) 
din Regulamentul [EMIR], ori sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sunt tranzacționate 
printr-un MTF sau un OTF, trebuie să 
facă publice volumul și prețul tranzacțiilor 
respective, precum și momentul la care 
acestea au fost încheiate. Aceste informații 
sunt publicate prin intermediul unui APA.

(1) Societățile de investiții care, fie pe cont 
propriu, fie în numele clienților, încheie 
tranzacții cu obligațiuni și produse 
financiare structurate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau 
pentru care a fost publicat un prospect, cu 
certificate de emisii și instrumente derivate 
care fac obiectul obligațiilor de 
tranzacționare, astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 24, trebuie să facă publice 
volumul și prețul tranzacțiilor respective, 
precum și momentul la care acestea au fost 
încheiate. Aceste informații sunt publicate 
prin intermediul unui APA.

Această obligație de publicare nu se 
aplică acestor tranzacții cu instrumente 
derivate efectuate de contrapărțile 
nefinanciare care reduc riscurile, 
măsurabile în mod obiectiv, direct legate 
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de activitatea economică sau de 
finanțarea activității acestei contrapărți.

Or. en

Justificare

Instrumentele derivate utilizate de societăți mari sunt special create pentru a proteja 
activitatea operațională împotriva riscurilor în mod flexibil și eficace. Amendamentul ar scuti 
aceste tranzacții de respectarea cerințelor de transparență pentru că punerea la dispoziția 
publicului a acestor informații privind tranzacțiile personalizate ar crea probabil probleme 
legate de confidențialitate.

Amendamentul 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligația de tranzacționare nu se 
aplică produselor energetice angro care 
fac obiectul unui proces adecvat de 
monitorizare de către autoritățile 
competente în materie de supraveghere 
prudențială, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al 
Parlamentul European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de energie.

Or. en

Justificare

Procedura privind obligația de tranzacționare definită în MiFIR poate reduce domeniul de 
aplicare recunoscut în EMIR. În plus, nu ia în considerare normele introduse pentru piețele 
angro de energie prin Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența 
pieței angro de energie.

Amendamentul 7
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări, a 
utilității economice și a integrității piețelor 
financiare, ori a stabilității întregului 
sistem financiar din Uniune sau a unei părți 
a acestuia;

Or. en

Justificare

Utilitatea economică a piețelor - capacitatea acestora de a face publice prețurile și de a 
acoperi riscurile care nu pot fi evitate - este într-adevăr funcția principală pe care 
autoritățile de supraveghere trebuie să o mențină prin acțiunile lor. Aceasta ar trebui să facă 
parte din misiunea lor (și a AEVMP), așa cum este pentru CFTC în Statele Unite.

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Delegarea de competențe este acordată 
pentru o perioadă de cinci ani de la data 
intrării în vigoare a regulamentului.

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

Amendamentul 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament se aplică în 
totalitate începând de la ...* persoanelor a 
căror activitate principală o constituie 
tranzacționarea în nume propriu a 
materiilor prime și/sau a instrumentelor 
derivate din sectorul materiilor prime. În 
cazul în care persoanele care 
tranzacționează în nume propriu materii 
prime și/sau instrumente derivate din 
sectorul materiilor prime fac parte dintr-
un grup a cărui activitate principală este 
furnizarea de servicii de investiții în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau 
de servicii bancare în conformitate cu 
Directiva 2000/12/CE, se aplică cel de-al 
doilea paragraf de la prezentul articol.
__________
* JO: a se introduce data: 2 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

MiFIR se va aplica în viitor unor noi participanți la piață, care anterior erau în afara 
domeniului său de aplicare. Ei trebuie, pentru prima dată, să se conformeze cerințelor sale 
complexe și restructurării acesteia, spre deosebire de societățile financiare, care nu trebuie 
să îndeplinească decât cerințe suplimentare. De aceea, un termen de aplicare mai îndelungat 
este foarte important pentru aceștia.


