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AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În cazul unei creşteri semnificative 
a preţului unui instrument financiar într-
un loc de tranzacţionare, care este evident 
disproporţionată în raport cu valorile 
anterioare şi nu are nicio legătură cu 
situaţia financiară reală a emitentului, 
fiind, deci, susceptibilă să genereze riscuri 
sistemice sub forma baloanelor de active, 
autorităţile competente ar trebui să fie în 
măsură să interzică temporar vânzarea 
respectivului instrument în locul de 
tranzacţionare dat, pentru a putea 
interveni rapid acolo unde este cazul.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricţii la vânzarea în lipsă şi pentru 
că trebuie adoptate acte delegate şi 
standarde tehnice obligatorii înainte de 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, este necesar să se prevadă o 
perioadă de timp suficientă în acest sens.

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricţii la vânzarea în lipsă, 
reglementările la nivelul Uniunii ar trebui 
să intre în vigoare cât mai curând posibil.
Acest lucru este necesar şi din cauza 
instabilităţii remanente ridicate a pieţei şi 
a problemelor existente în jurul 
swapurilor pe riscul de credit al datoriei 
suverane. Stabilitatea urmărită de astfel 
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de reglementări la nivelul Uniunii este, 
prin urmare, o chestiune de primă 
urgenţă pentru Uniune în ansamblul ei.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deţine o poziţie neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligaţie a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu îşi 
îndeplinească obligaţiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deţine o poziţie
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preţ este corelat în mare măsură cu 
preţul obligaţiei unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligaţii sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referinţă nu are, din cauza acestei obligaţii, 
o poziţie descoperită în sensul prezentului 
alineat.

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deţine o poziţie neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligaţie a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să îşi 
piardă din solvabilitate în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deţine o altă
poziţie a cărei valoare riscă să fie afectată 
negativ de această scădere a solvabilităţii.
Partea la swapul pe riscul de credit care 
este obligată să facă plata sau să plătească 
o compensare în cazul nerespectării unei 
obligaţii sau al unui eveniment de credit 
legat de entitatea de referinţă nu are, din 
cauza acestei obligaţii, o poziţie 
descoperită în sensul prezentului alineat.

Justificare

Swapurile pe riscul de credit legate de o datorie suverană reprezintă un mijloc eficient de 
diminuare a riscului în cazul unei game diverse de instrumente, în afară de datoria suverană, 
de exemplu în cazul datoriei emise de întreprinderi a căror solvabilitate este strâns legată de 
datoria suverană. Impunerea de restricţii sau de cerinţe de publicare participanţilor de pe 
piaţă care utilizează swapuri pe riscul de credit pentru acoperirea riscurilor datoriei private 
îi va descuraja pe aceşti participanţi să investească în astfel de datorii, acest lucru având un 
impact asupra capacităţii întreprinderilor de a mobiliza fonduri.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de notificare relevant este un 
procentaj egal cu 0,2% din valoarea 
capitalului social emis al societăţii în cauză 
şi fiecare procentaj de 0,1% deasupra 
acestui prag.

(2) Un prag de notificare relevant este un 
procentaj egal cu 1% din valoarea 
capitalului social emis al societăţii în cauză 
şi fiecare procentaj de 0,1% deasupra 
acestui prag.

Justificare

1% este un procent mai apropiat de ceea ce ar putea însemna risc sistemic. Altfel, 
reglementarea ar putea doar impune o sarcină administrativă suplimentară şi fără un raport 
rezonabil cost-beneficiu.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacţionare care admite la 
tranzacţionare acţiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acţiunii. Locul de tranzacţionare publică 
cel puţin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Un loc de tranzacţionare care admite la 
tranzacţionare acţiuni sau o întreprindere 
de investiţii care execută ordine pentru 
clienţi cu instrumentele respective în 
afara unui loc de tranzacţionare instituie 
proceduri care să garanteze că persoanele 
fizice sau juridice care execută ordinele în 
acel loc sau prin intermediul 
întreprinderii de investiţii sunt în măsură 
să marcheze ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acţiunii. Locul de tranzacţionare publică 
cel puţin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Datele privind ordinele în lipsă şi 
vânzările în lipsă sunt puse la dispoziţia 
autorităţii competente din statul membru 
de origine al unui loc de tranzacţionare 
sau al unei întreprinderi de investiţii care 
execută ordine pentru clienţi cu 
respectivele instrumente în afara unui loc 
de tranzacţionare. Datele includ cel puţin 
identitatea persoanei fizice sau juridice 
care lansează ordinul, momentul în care 
ordinul a fost înscris în registrul de 
ordine, momentul în care ordinul a fost 
executat sau retras din registrul de ordine, 
precum şi preţul, dimensiunile şi 
modalităţile de executare a ordinului. 
Datele sunt puse, de asemenea, la 
dispoziţia autorităţii competente relevante.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Pentru a asigura condiţii uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze 
procedura ce trebuie urmată pentru a 
marca ordinele şi să definească formatul 
comun pentru datele ce trebuie furnizate 
cu scopul de a facilita consolidarea 
datelor.
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menţionate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare până la [31 decembrie 2011].

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deţine o poziţie scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăţi ale 
cărei acţiuni sunt admise la 
tranzacţionare într-un loc de 
tranzacţionare publică informaţii detaliate
despre poziţie ori de câte ori aceasta 
atinge sau coboară sub un prag de 
publicare relevant, menţionat la alineatul 
(2).

(1) Autoritatea competentă relevantă
publică zilnic informaţii detaliate
referitoare la volumul total al poziţiilor 
scurte nete pentru fiecare acţiune cu 
privire la care a fost notificată în 
conformitate cu articolul 5. Informaţiile 
publicate nu conţin şi identitatea 
deţinătorului poziţiilor scurte nete.

Justificare

Notificarea publică a poziţiilor scurte individuale nu ajută autorităţile de reglementare să 
identifice abuzurile de piaţă şi are trei dezavantaje: (1) expune deţinătorii de poziţii scurte la 
riscul unui efect de presiune şi la alte acţiuni abuzive; (2) încurajează comportamentele 
gregare, crescând probabilitatea ca investitorii fără experienţă să vândă dacă văd investitori 
mai experimentaţi cu poziţii scurte accentuând, astfel, declinul pieţei; (3) reduce lichiditatea, 
deoarece investitorilor nu le place ca poziţiile lor scurte să fie cunoscute de societăţi şi, ca 
urmare, preferă să evite vânzarea în lipsă. Publicarea agregată oferă informaţii utile 
participanţilor de pe piaţă cu privire la volumul global de poziţii scurte importante.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 

eliminat
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capitalului social emis al societăţii în 
cauză şi fiecare procentaj de 0,1% 
deasupra acestui prag.

Justificare

Urmare a amendamentului la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispoziţiile de 
la articolul 36 şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la articolele 37 şi 38, poate 
modifica pragurile menţionate la 
alineatul (2) ţinând seama de evoluţiile 
pieţelor financiare.

eliminat

Justificare

Urmare a amendamentului la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acţiuni tranzacţionate într-un 
loc de tranzacţionare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiţii:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acţiuni tranzacţionate într-un 
loc de tranzacţionare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiţii
până la ora 23.59 a zilei de tranzacţionare 
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în care persoana efectuează vânzarea în 
lipsă:

Justificare

Amendamentul propus (şi modificările aduse articolului) menţine controale adecvate asupra 
vânzării în lipsă fără prevalidare, impunând participanţilor de pe piaţă fie să identifice 
titlurile până la sfârşitul zilei de tranzacţionare, fie să-şi acopere poziţiile scurte, reflectând 
mai fidel practica de pe piaţă şi evitând blocarea inutilă de lichidităţi înaintea oricărei 
tranzacţii propuse.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera -a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) persoana fizică sau juridică a 
răscumpărat acţiunile sau instrumentul 
de datorie suverană;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terţă parte, conform căruia 
partea terţă a confirmat că acţiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate şi rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadenţă.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terţă parte, conform căruia 
partea terţă a confirmat că acţiunile sau 
instrumentul de datorie suverană vor fi 
disponibile pentru a fi împrumutate
persoanei sau pentru a se deconta 
vânzarea în lipsă la scadenţă.

Amendamentul 14
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 şi 12 nu se aplică 
activităţilor unei societăţi de investiţii sau 
unei entităţi dintr-o ţară terţă sau unei 
societăţi locale care este membră a locului 
de tranzacţionare sau unei pieţe dintr-o ţară 
terţă a cărui cadru legal şi de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acţionează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacţionat în locul 
de tranzacţionare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 şi 12 şi orice 
restricţii sau cerinţe impuse în temeiul 
articolului 16, 17, 18 sau 24 nu se aplică 
activităţilor unei societăţi de investiţii sau 
unei entităţi dintr-o ţară terţă sau unei 
societăţi locale care este membră a locului 
de tranzacţionare sau unei pieţe dintr-o ţară 
terţă a cărui cadru legal şi de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acţionează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacţionat în locul 
de tranzacţionare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

Justificare

Formatorii de piaţă ar trebui să fie şi ei scutiţi de restricţiile sau cerinţele impuse în situaţii 
excepţionale, deoarece nevoia ca formatorii de piaţă să asigure lichiditatea pieţei este la fel 
de importantă în astfel de situaţii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare şi de vânzare ferme 
de mărime comparabilă şi competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat şi continuu pieţei;

(a) prin comunicarea regulată şi 
permanentă a unor cursuri de cumpărare şi 
de vânzare de mărime comparabilă şi 
competitive în scopul furnizării de 
lichiditate în mod regulat şi continuu 
pieţei;

Justificare
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Formularea "regulată şi permanentă" descrie cel mai bine situaţia practică în care 
acţionează un formator de piaţă.  

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când o întreprindere de 
investiţii execută un ordin al unui client, 
ordin prin care clientul îşi acoperă o 
poziţie deschisă lungă.

Justificare

Acest caz este întâlnit în practică, ordinul invers acoperind poziţia deschisă (de ex. hedging) 
situaţie în care operaţiunea nu mai este speculativă şi, prin urmare, este riscantă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8 şi 12 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice atunci când, 
acţionând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acţionează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operaţiunile de pe piaţa primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană.

(3) Articolele 8 şi 12 şi orice restricţii sau 
cerinţe impuse cu privire la datoria 
suverană în temeiul articolelor 16, 17, 18 
sau 24 nu se aplică persoanelor fizice sau 
juridice care au calitatea de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană şi care acţionează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operaţiunile de pe piaţa primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană a 
unui stat membru.
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Justificare

Dealerii primari vor avea o capacitate mai mare de a cumpăra instrumente de datorie 
suverană şi de a asigura lichiditatea pieţei dacă îşi pot acoperi riscurile printr-o gamă mai 
largă de instrumente de datorie suverană, nu doar cele pentru care sunt dealeri primari.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate interzice 
utilizarea scutirii în cazul în care consideră 
că persoana fizică sau juridică nu respectă 
condiţiile de acordare a scutirii. 
Interdicţiile se pronunţă în perioada de 30 
de zile calendaristice menţionată la 
alineatul precedent sau ulterior, dacă 
autoritatea competentă îşi dă seama că 
situaţia persoanei s-a modificat, astfel încât 
aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile.

(6) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate interzice 
utilizarea scutirii în cazul în care consideră 
că persoana fizică sau juridică nu respectă 
condiţiile de acordare a scutirii. 
Interdicţiile se pronunţă în perioada de 15 
zile calendaristice menţionată la alineatul 
precedent sau ulterior, dacă autoritatea 
competentă îşi dă seama că situaţia 
persoanei s-a modificat, astfel încât aceasta 
nu mai îndeplineşte condiţiile.

Justificare

15 zile este un termen mai realist având în vedere celeritatea cu care se realizează 
tranzacţiile.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o vânzare lungă, atunci când se 
constată o creştere exagerată a preţului 
unui instrument financiar, care este vădit 
disproporţionată în raport cu valorile 
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anterioare şi nu are nicio legătură cu 
situaţia economică reală a emitentului, 
fiind, deci, susceptibilă să creeze riscuri 
sistemice sub forma baloanelor de active.

Justificare

Şi vânzările lungi pot fi periculoase atunci când ajung să ducă la formarea de baloane de 
active. Atunci când acestea pot provoca riscuri sistemice (cazul DOT COM- urilor din SUA) 
autorităţile competente trebuie să aibă posibilitatea de a interveni pentru a preveni formarea 
de astfel de baloane.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scăderea valorii trebuie să fie de cel puţin 
10% în cazul acţiunilor, iar pentru celelalte 
categorii de instrumente financiare 
valoarea va fi specificată de Comisie.

Scăderea valorii trebuie să fie de cel puţin 
15% în cazul acţiunilor, iar pentru celelalte 
categorii de instrumente financiare 
valoarea va fi specificată de Comisie.

Justificare

15% este în prezent pragul general acceptabil pentru creştere (tunelul). Pe principiul 
simetriei, acelaşi prag ar trebui aplicat şi scăderii. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze metoda de calcul a scăderii cu 
10% a valorii acţiunilor şi a scăderii valorii 

Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze metoda de calcul a scăderii cu 
15% a valorii acţiunilor şi a scăderii valorii 
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precizate de Comisie conform alineatului 
(4).

precizate de Comisie conform alineatului 
(4).

Justificare

15% este în prezent pragul general acceptabil pentru creştere (tunelul). Pe principiul 
simetriei, acelaşi prag ar trebui aplicat şi scăderii. 

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile competente publică pe site-
ul lor toate deciziile de impunere sau 
reînnoire a măsurilor menţionate la 
articolele 16-19.

(1) Atât AEVMP, cât şi autorităţile 
competente publică pe site-urile lor toate 
deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menţionate la articolele 16-19.

Justificare

Centralizarea deciziilor de impunere sau reînnoire a măsurilor pe un singur site (cel al 
AEVMP) facilitează aflarea rapidă a acestor decizii. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AES (AEVMP) reexaminează 
periodic măsurile menţionate la prezentul 
articol şi, în orice caz, cel puţin o dată la 
trei luni. O măsură care nu este reînnoită 
după această perioadă de trei luni expiră 
în mod automat.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicare a scopului tranzacţiei şi 
dacă aceasta urmăreşte o acoperire 
împotriva unui risc sau alte scopuri;

(a) o explicare a scopului tranzacţiei;

Justificare

Scopul pentru care cineva intră într-o astfel de tranzacţie nu este neapărat acela de a acoperi 
un risc, ci poate fi şi pură speculaţie. Important este însă ca (pe baza informaţiilor furnizate) 
tranzacţiile de acest tip să nu aibă ca scop şi manipularea pieţei sau abuzul de piaţă.  

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care să confirme riscul 
împotriva căruia oferă acoperire 
tranzacţia.

eliminat

Justificare

Scopul pentru care cineva intră într-o astfel de tranzacţie nu este neapărat acela de a acoperi 
un risc, ci poate fi şi pură speculaţie. Important este însă ca (pe baza informaţiilor furnizate) 
tranzacţiile de acest tip să nu aibă ca scop şi manipularea pieţei sau abuzul de piaţă.  

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile competente încheie
acorduri de cooperare referitoare la 
schimbul de informaţii cu autorităţile 
competente din ţări terţe, cu condiţia ca 
informaţiile comunicate să beneficieze de 
garanţii cu privire la păstrarea secretului 
profesional cel puţin echivalente cu cele 
prevăzute la articolul 29. Acest schimb de 
informaţii trebuie să aibă ca scop 
îndeplinirea sarcinilor autorităţilor 
competente respective.

(3) Autorităţile competente nu încheie
înţelegeri de cooperare cu ţări terţe care să 
prevadă obligaţii pentru statele membre, 
altele decât cele privind furnizarea de 
informaţii. Înţelegerile de cooperare
referitoare la schimbul de informaţii se 
încheie numai cu condiţia ca informaţiile 
comunicate să beneficieze de garanţii ale
secretului profesional cel puţin echivalente 
cu cele prevăzute la articolul 29. Acest 
schimb de informaţii trebuie să aibă ca 
scop îndeplinirea sarcinilor autorităţilor 
competente respective.

Justificare

Amendamentul îmbunătăţeşte textul, care, altfel, impune autorităţilor competente obligaţia de 
a încheia acorduri de cooperare, consecinţele nerespectării obligaţiei fiind nesigure. Ar 
trebui, de asemenea, clarificat faptul că acordurile de cooperare nu pot impune statelor 
membre anumite obligaţii – de exemplu, adoptarea unor măsuri reciproce –, întrucât acest 
lucru ar putea contraveni constituţiilor statelor membre şi prezentului regulament.
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