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Amendamentul 13
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86a) Statele membre ar trebui să solicite 
piețelor reglementate și operatorilor 
sistemelor multilaterale de tranzacționare 
(MTF) care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri să aplice în plus față 
de limitările ex ante ale pozițiilor alte 
controale asupra pozițiilor care sunt 
necesare pentru a asigura funcționarea 
ordonată a pieței și, în special, pentru a 
reduce potențialul de manipulare al pieței 
pentru derivate sau al pieței subiacente de 
către titularii de poziții importante și 
pentru a se asigura că participanții la 
piață au în vigoare măsurile necesare 
pentru a soluționa fizic contractul, în 
cazul în care este necesar. Aceste 
controale ar trebui să includă posibilitatea 
ca locul de tranzacționare să solicite 
membrilor sau participanților să termine 
sau să reducă o poziție.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 14
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b



PE488.031v01-00 4/31 AM\900875RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 16
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această exceptare nu se aplică 
persoanelor exceptate în temeiul
articolului 2 alineatul (1) litera (i) care 
tranzacționează instrumente financiare în 

Persoanele care sunt exceptate în temeiul
literei (i) nu trebuie să respecte și 
condițiile prevăzute la această literă 
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cont propriu în calitate de participanți sau 
membri ai unei piețe reglementate sau ai 
unui MTF, inclusiv în calitate de 
formatori de piață pentru instrumente 
derivate pe mărfuri, certificate de emisii
sau derivate pe acestea; 

pentru a fi exceptate;

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

Or. en

Amendamentul 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Persoanele exceptate în temeiul 
articolului 2 alineatul (1) litera (i) care 
tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu în calitate de participanți sau 
membri ai unei piețe reglementate sau ai 
unui MTF, inclusiv în calitate de formatori 
de piață pentru instrumente derivate pe 
mărfuri, certificate de emisii sau derivate 
pe acestea nu trebuie să îndeplinească și 
condițiile acestei exceptări; 

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice relația dintre exceptările de la literele (d) și (i).
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Amendamentul 18
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să furnizeze clienților servicii de 
investiții în contractele pentru 
instrumente financiare derivate pe 
mărfuri sau în contractele derivate 
incluse în anexa I, secțiunea C 10, sau 
certificate de emisii sau instrumente 
derivate pe acestea, cu condiția ca:
(i) aceste persoane să permită clienților să 
își desfășoare activitățile industriale prin 
furnizarea de infrastructură și servicii 
esențiale, și
(ii) activitatea principală a clienților, la 
nivel de grup, să nu fie nici furnizarea de 
servicii de investiții în sensul prezentei 
directive, nici de servicii bancare în sensul 
Directivei 2006/48/CE, 
sau

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

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

cu condiția ca, în toate aceste cazuri, aceste 
activități să fie auxiliare în raport cu 
activitatea principală la nivel de grup, sau 
în cazul întreprinderilor administrate în 
comun, o activitate auxiliară considerată 
astfel în raport cu proprietarii și cu 
sucursalele proprietarilor lor, și ca 
activitatea principală să nu constea în 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să evite discriminarea față de societățile comerciale mici și mijlocii 
care nu își pot permite să participe direct la piețele tranzacționate pentru a gestiona riscurile 
aferente activității principale și care înființează entități comune sau se angajează în acorduri 
strategice cu entități terțe pentru a crea masa critică care să le permită accesul la piețele 
tranzacționate cu scopul de a gestiona riscurile asociate cu intrarea/ieșirile activelor 
proprietarilor/contrapartidelor.

Amendamentul 20
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

cu condiția ca, în toate aceste cazuri, aceste 
activități să fie auxiliare în raport cu 
activitatea principală la nivel de grup și ca 
activitatea principală să nu constea în 
furnizarea de servicii de investiții în sensul 
prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE și ca 
dimensiunea activităților auxiliare să nu 
reprezinte o proporție sistemică 
semnificativă din piețele în care 
funcționează;
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Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se întâmple ca două activități comerciale de importanță similară să 
primească un tratament diferit. Nu există niciun argument economic sau valid pe piață pentru 
exceptarea unei activități comerciale semnificative doar pentru că figurează în cadrul unei 
firme a cărei activitate principală este alta. AEVMP ar trebui să stabilească ceea ce 
înseamnă „semnificativ” pentru un anumit loc pe piață.

Amendamentul 21
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 22
Ivailo Kalfin

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

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

(n) operatorilor de transport, de sistem și 
de distribuție definiți la articolul 2 punctul 
4 din Directiva 2009/72/CE și la 
articolul 2 punctul (6) sau la articolul 2 
punctul 4 din Directiva 2009/73/CE, atunci 
când aceștia își îndeplinesc sarcinile în 
temeiul directivelor menționate, conform 
Regulamentului (CE) 714/2009 sau 
Regulamentului (CE) 715/2009 ori 
conform codurilor de rețea sau orientărilor 
adoptate în conformitate cu regulamentele 
respective, precum și prestatorilor de 
servicii pentru activități, corelați exclusiv 
cu entitățile de mai sus.

Or. en

Amendamentul 23
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se întâmple ca două activități comerciale de importanță similară să 
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primească un tratament diferit. Nu există niciun argument economic sau valid pe piață pentru 
exceptarea unei activități comerciale semnificative doar pentru că figurează în cadrul unei 
firme a cărei activitate principală este alta. AEVMP ar trebui să stabilească ceea ce 
înseamnă „semnificativ” pentru un anumit loc pe piață.

Amendamentul 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

– proporția capitalului utilizat pentru 
desfășurarea activității în raport cu 
capitalul la nivel de grup.

Or. en

Justificare

În definirea unei activități auxiliare în raport cu activitatea principală a unei contrapartide 
nefinanciare ar trebui luate în considerare elemente suplimentare. Acest lucru este important 
în special pentru societățile energetice care trebuie să dezvolte activități, de asemenea, în 
ceea ce privește instrumentele financiare, în scopul de a gestiona riscurile legate de fluctuația 
prețurilor la mărfurile care sunt necesare activității comerciale a grupului lor.

Amendamentul 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 –paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- activitatea este legată de gestionarea 
riscurilor aferente mărfurilor sau a altor 
riscuri aferente activității comerciale a 
grupului.

Or. en

Justificare

În definirea unei activități auxiliare în raport cu activitatea principală a unei contrapartide 
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nefinanciare ar trebui luate în considerare elemente suplimentare. Acest lucru este important 
în special pentru societățile energetice care trebuie să dezvolte activități, de asemenea, în 
ceea ce privește instrumentele financiare, în scopul de a gestiona riscurile legate de fluctuația 
prețurilor la mărfurile care sunt necesare activității comerciale a grupului lor.

Amendamentul 26
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 28
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 29
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „exces speculativ” înseamnă 
activitate comercială cu orice marfă în 
temeiul contractelor de vânzare a acestor 
mărfuri pentru livrarea viitoare efectuată 
pentru sau sub rezerva normelor piețelor 
contractelor sau a facilităților de 
executare a tranzacțiilor cu instrumente 
financiare derivate, sau pentru mijloacele 
electronice de tranzacționare cu privire la 
un contract semnificativ de descoperire a 
prețurilor, cauzând fluctuații bruște sau 
nerezonabile sau modificări nejustificate 
ale prețurilor acestor mărfuri.

Or. en

Justificare

Speculanții sunt necesari pe piețele de mărfuri ca să ofere lichiditate pentru neutralizarea cu 
bună-credință a riscurilor atunci când există un dezechilibru între neutralizatorii „de lungă 
durată” și cei „de scurtă durată”. Cu toate acestea, pe unele piețe de mărfuri numărul 
neutralizatorilor este mai mic decât cel numărul speculanților, ceea ce duce la riscul ca 
nivelurile de preț și volatilitatea să nu mai fie conduse de fundamente. Definirea „excesului 
speculativ” acordă autorităților de supraveghere și piețelor o justificare suplimentară în 
intervenția în scopul apărării intereselor neutralizatorilor riscurilor.

Amendamentul 30
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

33b. o „tranzacție de bună-credință de 
neutralizare a riscurilor” înseamnă:
(a) o tranzacție sau poziție care:
(i) reprezintă un substitut pentru 
tranzacțiile efectuate sau care urmează să 
fie efectuate, sau pentru pozițiile luate sau 
care urmează să fie luate la o dată 
ulterioară într-un canal fizic de 
comercializare;
(ii) este adecvată din punct de vedere 
economic pentru reducerea riscurilor în 
conducerea și gestionarea unei 
întreprinderi comerciale; și
(iii) provine din schimbarea potențială a 
valorii:
activelor pe care o persoană le deține, 
produce, fabrică, prelucrează, 
comercializează, sau în al căror caz se 
anticipează deținerea, producerea, 
fabricarea, prelucrarea sau 
comercializarea;
- pasivelor pe care le deține o persoană 
sau a căror producere este anticipată; sau
- serviciilor pe care le furnizează, 
achiziționează o persoană, sau a căror 
furnizare sau achiziționare este 
anticipată;
sau
(b) o tranzacție sau poziție care reduce 
riscurile aferente unei poziții care rezultă 
dintr-un derivat care
(i) a fost executat împotriva unei 
contrapartide pentru care tranzacția s-ar 
califica drept o tranzacție de bună-
credință de neutralizare a riscurilor în 
conformitate cu litera (a) sau
(ii) respectă condițiile prevăzute la litera 
(a).
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Titlul IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

LIMITELE POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE 

ADMINISTRAREA POZIȚIILOR ȘI 
RAPORTARE 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 32
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri și 
OTF-uri care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică limite cu privire 
la numărul contractelor pe care orice 
membru sau participant al piețelor îl poate 

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

anumită perioadă de timp pentru:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 34
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE488.031v01-00 18/31 AM\900875RO.doc

RO

pentru: care să fie impuse pentru:

Or. en

Justificare

Singurele instrumente eficiente pentru prevenirea numărului de produse sau strategii care pot 
perturba descoperirile de preț și care pot pune în pericol funcțiile de transfer ale piețelor de 
mărfuri sunt limitele de poziție. Alte măsuri ar trebui să vină în completarea, nu în locul 
limitelor.

Amendamentul 36
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a sprijini condițiile de decontare și de (c) a asigura că funcția de descoperire a 
prețurilor și condițiile de cotație ale pieței 
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cotație ordonată. subiacente nu sunt perturbate;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 38
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) a diminua, elimina sau preveni 
speculația excesivă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 39
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Limitele sau măsurile sunt transparente și 
nediscriminatorii, specificând persoanele 
cărora li se aplică și eventualele excepții și 
ținând seama de natura și componența 
participanților la piață, de modul în care 
aceștia utilizează contractele admise la 
tranzacționare, precum și de caracteristicile 
pieței de mărfuri subiacente, inclusiv 
modele de producție, de consum și de 
transport către piață.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 41
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

 Speculațiile excesive cu mărfurile ar trebui interzise. În acest sens, utilizarea altor controale 
asupra pozițiilor ar trebui să reprezinte un element suplimentar, iar nu o alternativă la 
utilizarea limitării pozițiilor. Cu toate acestea, în stabilirea unor astfel de limite ar trebui să 
existe o diferențiere între pozițiile legate de activitatea comercială referitoare la mărfuri și 
alte poziții.
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Amendamentul 42
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că piețele 
reglementate și operatorii de MTF-uri 
care admit la tranzacționare sau 
tranzacționează instrumente financiare 
derivate pe mărfuri aplică, de asemenea, 
alte controale asupra pozițiilor care sunt 
necesare pentru a asigura funcționarea 
ordonată a pieței și, în special, pentru a 
reduce potențialul de manipulare a pieței 
pentru derivate sau a pieței subiacente de 
către titularii de poziții importante și 
pentru a se asigura că participanții la 
piață au în vigoare măsurile necesare 
pentru a soluționa fizic contractul, în 
cazul în care este necesar. Aceste 
controale ar trebui să includă posibilitatea 
ca locul de tranzacționare să solicite 
membrilor sau participanților să termine 
sau să reducă o poziție.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Poziția introdusă pentru reducerea în 
mod obiectiv a riscului aferent direct 
activităților comerciale legate de mărfuri 
se exclude din limitele pozițiilor 
menționate la articolul 59 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Sunt necesare dispoziții clare pentru exceptarea activităților de gestionare a riscurilor. Acest 
lucru poate fi realizat prin definirea faptului că firmele nefinanciare nu fac obiectul unor 
limitări de poziție în cazul acelor produse care sunt utilizate pentru activitățile de gestionare 
a riscurilor. Acest lucru ar evita și sarcina administrativă semnificativă care le revine 
întreprinderilor comerciale ce trebuie să justifice pozițiile necesare în scopurile gestionării 
riscurilor.

Amendamentul 44
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Speculațiile excesive cu mărfurile ar trebui interzise. În acest sens, utilizarea altor controale 
asupra pozițiilor ar trebui să reprezinte un element suplimentar, iar nu o alternativă la 
utilizarea limitării pozițiilor. Cu toate acestea, în stabilirea unor astfel de limite ar trebui să 
existe o diferențiere între pozițiile legate de activitatea comercială referitoare la mărfuri și 
alte poziții.
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Amendamentul 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 46
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 47
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 48
Reinhard Bütikofer

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 49
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește cu perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
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Amendamentul 50
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre aplică aceste măsuri de la 
[…], cu excepția dispozițiilor de 
transpunere a articolului 67 alineatul (2), 
care se aplică de la [doi ani de la data 
aplicării restului directivei].
Pentru persoanele a căror activitate 
principală constă în tranzacționarea de 
mărfuri și/sau instrumente derivate pe 
mărfuri, statele membre vor aplica toate 
dispozițiile abia de la data ...**. 
În cazul în care persoanele care 
efectuează tranzacții în cont propriu cu 
mărfuri și/sau instrumente derivate pe 
mărfuri fac parte dintr-un grup a cărui 
activitate principală constă în furnizarea 
de servicii de investiții în domeniul 
instrumentelor financiare în sensul 
prezentei directive, respectiv de servicii 
bancare în sensul Directivei 2000/12/CE, 
se aplică al treilea paragraf al 
următorului alineat.
___________
* JO: Vă rugăm să introduceți data 
actuală după doi ani de la intrarea în 
vigoare a directivei.
** JO.: Vă rugăm să introduceți data 
actuală după doi ani de la data aplicării 
generale a dispozițiilor prezentei directive 
în conformitate cu al treilea paragraf.

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 51
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 54
Robert Goebbels
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Propunere de directivă
Anexa 1 – secțiunea C – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en


