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Amendamentul 13
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse oferă 
adesea soluții de investiții specifice, 
adaptate nevoilor investitorilor de retail, 
însă, în mod frecvent, sunt complexe și 
dificil de înțeles. Informațiile oferite în 
prezent investitorilor în legătură cu aceste 
produse de investiții nu sunt coordonate și 
adesea nu îi ajută să compare diferitele 
produse și să le înțeleagă caracteristicile.
Ca urmare, investitorii de retail au efectuat 
adesea investiții ale căror riscuri și costuri 
nu le înțelegeau pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

(1) Gama produselor de investiții aflate la 
dispoziția investitorilor de retail care 
intenționează să facă o investiție este din ce 
în ce mai largă. Aceste produse trebuie să 
ofere soluții de investiții specifice, adaptate 
nevoilor investitorilor de retail. În mod 
frecvent, însă, aceste produse sunt
concepute într-un mod prea complex și de 
neînțeles. Informațiile oferite în prezent 
investitorilor în legătură cu aceste produse 
de investiții nu sunt coordonate și adesea 
nu îi ajută să compare diferitele produse și 
să le înțeleagă caracteristicile.
Investitorilor de retail nu le-au fost 
comunicate nici riscuri importante. Ca 
urmare, aceștia au efectuat adesea - pe 
baza informațiilor lipsă sau a celor false -
investiții ale căror riscuri și costuri nu le
puteau înțelege pe deplin, suferind uneori 
pierderi neprevăzute din acest motiv.

Or. de

Amendamentul 14
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Produsele bancare și de investiții 
trebuie să fie concepute clare, simple și 
inteligibile. Complexitatea nu reprezintă o 
componentă a calității. Adeseori, această 
complexitate este însoțită de o disimulare 
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a riscurilor și a efectelor secundare. În 
cazul produselor destinate investitorilor 
de retail este indicat să se reducă din 
complexitate.

Or. de

Amendamentul 15
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Existența unor norme diferite în funcție 
de sectorul care oferă produsele de 
investiții și de reglementările naționale din 
acest domeniu creează condiții de 
concurență inegale între diferitele produse 
și canale de distribuție, ridicând astfel noi 
obstacole în calea unei piețe unice a 
serviciilor și produselor financiare. Statele 
membre au întreprins deja acțiuni 
divergente și necoordonate pentru a 
remedia deficiențele măsurilor de protecție 
a investitorilor, iar această tendință are 
toate șansele să continue. Abordările 
diferite în materie de informații despre 
produsele de investiții împiedică crearea 
unor condiții de concurență echitabile între 
creatorii produselor de investiții și 
vânzătorii acestora, denaturând astfel 
concurența. Totodată, din acest motiv 
investitorii nu beneficiază de același nivel 
de protecție în întreaga Uniune. Astfel de 
divergențe reprezintă un obstacol în calea 
instaurării și a bunei funcționări a pieței 
unice. În consecință, temeiul juridic 
adecvat este articolul 114 din TFUE, 
interpretat în conformitate cu jurisprudența 
constantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

(3) Existența unor norme diferite în funcție 
de sectorul care oferă produsele de 
investiții și de reglementările naționale din 
acest domeniu creează condiții de 
concurență inegale între diferitele produse 
și canale de distribuție, ridicând astfel noi 
obstacole în calea unei piețe unice a 
serviciilor și produselor financiare. Statele 
membre au întreprins deja acțiuni 
divergente și necoordonate pentru a 
remedia deficiențele măsurilor de protecție 
a investitorilor, iar această tendință nu 
trebuie să continue. Abordările diferite în 
materie de informații despre produsele de 
investiții împiedică crearea unor condiții de 
concurență echitabile între creatorii 
produselor de investiții și vânzătorii 
acestora, denaturând astfel concurența. 
Totodată, din acest motiv investitorii nu 
beneficiază de același nivel de protecție în 
întreaga Uniune. Astfel de divergențe 
reprezintă un obstacol în calea instaurării și 
a bunei funcționări a pieței unice. În 
consecință, temeiul juridic adecvat este 
articolul 114 din TFUE, interpretat în 
conformitate cu jurisprudența constantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Or. de
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Amendamentul 16
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca prezentul regulament să se 
aplice exclusiv acestor produse de 
investiții împachetate, produsele de 
asigurare care nu oferă oportunități de 
investiții și produsele expuse numai 
ratelor dobânzii trebuie așadar excluse 
din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Activele care urmează să 
fie deținute direct, cum sunt acțiunile sau 
obligațiunile suverane, nu sunt produse 
de investiții împachetate, și prin urmare 
trebuie excluse. Întrucât prezentul 
regulament se axează pe îmbunătățirea 
comparabilității și a inteligibilității 
informațiilor despre produsele de investiții 
destinate investitorilor de retail, schemele 
de pensii ocupaționale care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale sau a 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 
II) nu trebuie să intre sub incidența 
prezentului regulament. În mod similar, 
anumite produse de pensii ocupaționale 
care nu intră sub incidența Directivei 
2003/41/CE trebuie excluse din domeniul 
de aplicare al prezentului regulament, cu 
condiția ca legea națională să prevadă o 
contribuție financiară din partea 
angajatorului și ca angajatul să nu aibă 
posibilitatea de a alege furnizorul pensiei 
ocupaționale. Fondurile de investiții 

eliminat
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dedicate investitorilor instituționali nu 
intră nici ele sub incidența prezentului 
regulament, deoarece nu sunt propuse 
spre vânzare investitorilor de retail. Cu 
toate acestea, produsele de investiții care 
au ca scop acumularea de economii 
pentru pensii private trebuie incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului, 
deoarece ele sunt adesea în concurență cu 
celelalte produse acoperite de prezentul 
regulament și sunt distribuite în mod 
similar investitorilor de retail.

Or. de

Amendamentul 17
Rui Tavares

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile trebuie, 
în mod normal, publicate, cu excepția unor 
circumstanțe bine definite.

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile trebuie, 
în mod normal, publicate, cu excepția unor 
circumstanțe bine definite. Adoptarea și 
publicarea sancțiunilor ar trebui să 
respecte drepturile fundamentale, astfel 
cum sunt stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special dreptul la respectarea datelor cu 
caracter personal și dreptul la o cale de 
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atac eficientă și la un proces echitabil. Ar 
trebui de asemenea să se respecte 
principiul răspunderii penale subiective, 
principiul securității juridice, al  
neretroactivități, principiul ne bis in idem 
precum și cel al prezumției de nevinovăție. 

Or. en

Justificare

Așa cum este subliniat în Rezoluția Parlamentului P7_TA(2012)0208 referitoare la 
abordarea UE privind dreptul penal.

Amendamentul 18
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării de produse de investiții.

Prezentul regulament se aplică creării și 
vânzării tuturor produselor de investiții și 
economii, oferite investitorilor de retail.

Or. de

Justificare

Extindere a domeniului de aplicare, în prezent existând prea multe excepții. Directiva ar 
trebui să cuprindă toate produsele de investiții și economii care sunt oferite investitorilor de 
retail. 

Amendamentul 19
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele de asigurare care nu oferă o 
valoare de răscumpărare sau a căror 
valoare de răscumpărare nu este expusă, 

eliminat
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integral sau parțial, direct sau indirect, 
fluctuațiilor pieței;

Or. de

Amendamentul 20
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 21
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) valorile mobiliare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (b)-(g), (i) 
și (j) din Directiva 2003/71/CE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 22
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sistemele de securitate socială 
recunoscute oficial care intră sub 
incidența legislației Uniunii sau a statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 24
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor 
de retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet cunoscut de investitorii de 
retail și care le este accesibil, înainte ca 
produsul să le poată fi vândut.

Or. de

Amendamentul 25
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie corect, imparțial, clar și neechivoc.

(1) Documentul cu informații cheie trebuie 
să fie corect, veridic, clar și neechivoc.

Or. fr

Amendamentul 26
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să conțină cifre concrete;

Or. de

Amendamentul 27
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
câștigurile intermediarului?”, informații 
clare cu privire la indemnizațiile și 
comisioanele pe care le primește 
intermediarul;

Or. de

Amendamentul 28
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera b – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) termenul produsului de investiții, dacă 
este cunoscut;

(v) termenul produsului de investiții și 
posibilitatea de a-l anula;

Or. de

Amendamentul 29
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera c – parte introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă

(c) într-o secțiune intitulată „Este posibil să 
pierd bani?”, o mențiune care să precizeze 
dacă există posibilitatea de a pierde capital 
și care să includă

Or. fr

Amendamentul 30
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic; riscurile trebuie ilustrate în mod 
vizibil și ușor de înțeles și formulate pe 
înțelesul consumatorului; 

Or. de
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Amendamentul 31
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri; ce efecte au 
aceste costuri asupra randamentului;

Or. de

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) într-o secțiune intitulată „Care este 
fiscalitatea care se aplică produsului?”, 
detalii cu privire la taxele aferente 
produsului, aplicabile clientului atât pe 
venit, cât și pe capital; 

Or. fr

Amendamentul 33
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 – litera gb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
normele care se aplică măsurilor de 
combatere a spălării banilor?”, o scurtă 
mențiune care să precizeze măsurile 
legale și de reglementare, în vigoare în 
statele de comercializare, și care sunt 
aplicabile produsului în cadrul luptei de 
combatere a criminalității organizate, a 
corupției și a spălării de bani; 

Or. fr

Amendamentul 34
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele de marketing care conțin 
informații specifice referitoare la produsul 
de investiții nu trebuie să includă declarații 
care contrazic informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie sau care 
diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing trebuie să 
menționeze existența unui document cu 
informații cheie și să furnizeze informații 
despre modul în care acesta poate fi 
obținut.

Materialele de marketing care conțin 
informații specifice referitoare la produsul 
de investiții nu trebuie să includă declarații 
care contrazic informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie sau care 
diminuează importanța acestuia. 
Materialele de marketing trebuie să 
menționeze existența unui document cu 
informații cheie și să furnizeze informații 
despre modul în care acesta poate fi 
obținut. În aceste materiale trebuie să se 
precizeze faptul că există și riscuri legate 
de produsele de investiții.

Or. de

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie 
și le modifică, dacă acest lucru se 
dovedește necesar în urma reexaminării.

(1) Creatorul produsului de investiții 
reexaminează periodic informațiile 
cuprinse în documentul cu informații cheie 
și le modifică, dacă, în urma reexaminării, 
se dovedește că sunt necesare modificări 
semnificative.

Or. fr

Amendamentul 36
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de
investiții către investitori de retail le
furnizează acestora documentul cu
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de
investiții către investitori de retail le predă
acestora documentul cu informații cheie
fără întârziere, cu ocazia primei 
consultanțe cu privire la produs. 
Documentul cu informații cheie va fi 
înmânat investitorului de retail, în mod 
clar și direct, la prima confruntare cu
produsul.

Or. de

Amendamentul 37
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie 

eliminat
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imediat după încheierea tranzacției, dacă:
(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

Or. de

Amendamentul 38
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit și foarte rapid.

Or. de

Amendamentul 39
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu toate acestea, dacă documentul cu 
informații cheie este pus la dispoziție 
utilizând un alt suport durabil decât hârtia 
sau prin intermediul unui site internet, 
investitorilor de retail li se furnizează 
gratuit, la cerere, un exemplar pe suport de 

(3) Cu toate acestea, dacă documentul cu 
informații cheie este pus la dispoziție 
utilizând un alt suport durabil decât hârtia 
sau prin intermediul unui site internet, 
investitorilor de retail li se furnizează 
gratuit un exemplar pe suport de hârtie.
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hârtie.

Or. de

Amendamentul 40
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea documentului cu informații 
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 
dintre persoana care vinde produsul de 
investiții și investitorul de retail;

(a) furnizarea documentului cu informații 
cheie prin intermediul unui site internet 
este adecvată în contextul tranzacțiilor 
dintre persoana care vinde produsul de 
investiții și investitorul de retail; și

Or. de

Amendamentul 41
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investitorul de retail a fost de acord ca 
documentul cu informații cheie să-i fie 
furnizat prin intermediul unui site internet;

(b) investitorul de retail a fost de acord în 
mod explicit ca documentul cu informații 
cheie să-i fie furnizat prin intermediul unui 
site internet; și

Or. de

Amendamentul 42
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investitorului de retail i-au fost 
notificate pe cale electronică adresa site-
ului internet și locul de pe site unde poate 
fi consultat documentul cu informații 
cheie;

(c) investitorului de retail i-au fost 
notificate pe cale electronică adresa site-
ului internet și locul de pe site unde poate 
fi consultat documentul cu informații 
cheie; și

Or. de

Amendamentul 43
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu articolul 
10, toate versiunile modificate trebuie puse 
la dispoziția investitorului de retail;

(d) dacă documentul cu informații cheie a 
fost modificat în conformitate cu articolul 
10, toate versiunile modificate trebuie puse 
la dispoziția investitorului de retail; și

Or. de

Amendamentul 44
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se asigură faptul că documentul cu 
informații cheie poate fi accesat pe site-ul 
internet pe toată perioada în care 
investitorul de retail poate avea nevoie, în 
mod rezonabil, să-l consulte.

(e) se asigură faptul că documentul cu 
informații cheie poate fi accesat pe site-ul 
internet de către investitorul de retail în 
orice moment și pe toată perioada în care
acesta poate avea nevoie să-l consulte. 
Investitorul de retail trebuie să fie 
informat personal și imediat cu privire la 
orice modificare legată de accesibilitatea 
documentului cu informații cheie.
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Amendamentul 45
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde produsul de investiții și 
investitorul de retail, dacă există dovezi că 
acesta din urmă are acces constant la 
internet. Dovada se poate face prin 
furnizarea de către investitorul de retail a 
unei adrese de e-mail în scopul tranzacției 
respective.

(6) În aplicarea alineatelor (4) și (5), 
furnizarea informațiilor pe un alt suport 
durabil decât hârtia sau prin intermediul 
unui site internet este considerată adecvată 
în contextul tranzacțiilor dintre persoana 
care vinde produsul de investiții și 
investitorul de retail, dacă există dovezi că 
acesta din urmă are acces constant la 
internet. Dovada se poate face în 
momentul în care investitorul de retail și-a 
dat consimțământul în mod explicit.

Or. de

Amendamentul 46
Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În exercitarea prerogativelor prevăzute 
la articolul 19, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că măsurile și sancțiunile administrative 
conduc la obținerea rezultatelor vizate de 
prezentul regulament și își coordonează 
acțiunile pentru a evita dublarea eforturilor 
sau suprapunerile în aplicarea măsurilor și 
a sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere.

(2) În exercitarea prerogativelor prevăzute 
la articolul 19, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că măsurile și sancțiunile administrative 
conduc la obținerea rezultatelor vizate de
prezentul regulament și își coordonează 
acțiunile pentru a evita dublarea eforturilor 
sau suprapunerile în aplicarea măsurilor și 
a sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere, respectând pe deplin 
principiul ne bis in idem .



AM\928683RO.doc 19/19 PE506.174v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 47
Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana responsabilă.

(e) eventualele încălcări ale obligațiilor de 
fond prevăzute în prezentul regulament de 
persoana responsabilă.

Or. en

Amendamentul 48
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile, cu excepția 
cazurilor în care dezvăluirea acestor 
informații ar perturba serios piețele 
financiare.

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile.

Or. de


