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Amendamentul 368
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică  societăților 
de investiții,  piețelor reglementate, 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor și societăților din țări terțe care 
furnizează servicii de investiții sau 
desfășoară activități de investiții în Uniune.

(1) Prezenta directivă se aplică  societăților 
de investiții, instrumentelor financiare 
(inclusiv instrumentelor legate de 
investiții), piețelor reglementate, 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor și societăților din țări terțe care 
furnizează servicii de investiții sau 
desfășoară activități de investiții în Uniune.

Or. nl

Amendamentul 369
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
de investiții, piețelor reglementate, 
furnizorilor de servicii de raportare a 
datelor și societăților din țări terțe care 
furnizează servicii de investiții sau 
desfășoară activități de investiții în Uniune.

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
de investiții, participării angajaților la 
capital, piețelor reglementate, furnizorilor 
de servicii de raportare a datelor și 
societăților din țări terțe care furnizează 
servicii de investiții sau desfășoară 
activități de investiții în Uniune.

Or. en

Amendamentul 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
de depozite:

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele asociate exclusiv 
și direct unor rate ale dobânzilor de 
referință la nivelul unui stat membru sau 
la nivelul UE sau unor rate ale dobânzilor 
de referință, general acceptate la nivel 
internațional ale unei țări terțe.

– articolul 2 alineatul (2), articolul 9 
alineatul (6) și articolele 14, 16, 17 și 18;
– titlul II capitolul II, cu excepția 
articolului 29 alineatul (2) al doilea 
paragraf;
– titlul II capitolul III, cu excepția 
articolului 36 alineatele (2) , (3) și (4) și a 
articolului 37 alineatele (2), (3), (4), (5), 
(6), (9) și (10);
– articolele 69-80 și articolele 84, 89 și 90.

Or. en

Justificare

Această definiție a ratelor dobânzii asigură că indicii de referință pentru determinarea 
ratelor dobânzilor cum ar fi EURIBOR, LIBOR, ratele Rezervelor Federale ale SUA, fie că 
sunt fixe sau variabile, sunt considerate produse de bază. Alte tipuri de rate ale dobânzilor, 
create pe baza unei formule, pot fi considerate structurate și, astfel, pot intra în mod 
corespunzător sub incidența MiFID.

Amendamentul 371
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
de depozite:

(3) Prezenta directivă se aplică și 
condițiilor de autorizare și de funcționare 
a instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
de depozite.

– articolul 2 alineatul (2), articolul 9 
alineatul (6) și articolele 14, 16, 17 și 18;
– titlul II capitolul II, cu excepția 
articolului 29 alineatul (2) al doilea 
paragraf;
– titlul II capitolul III, cu excepția 
articolului 36 alineatele (2) , (3) și (4) și a 
articolului 37 alineatele (2), (3), (4), (5), 
(6), (9) și (10);
– articolele 69-80 și articolele 84, 89 și 90.

Or. en

Amendamentul 372
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei   2006/48/CE  în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită  
activități de investiții  sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei   2006/48/CE  în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită  
activități de investiții  sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
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de depozite : de depozite, precum și oricărei alte 
societăți care furnizează unul sau mai 
multe servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții, sau furnizează 
instrumente de investiții :

Or. nl

Amendamentul 373
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
de depozite:

(3) Următoarele dispoziții se aplică și 
instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite structurate:

Or. en

Justificare

Depozitele pure, cum ar fi carnetele de economii și depozitele cu rate ale dobânzilor fixe sau 
variabile, ar trebui să rămână în afara sferei de aplicare a MiFID și doar depozitele 
structurate ar trebui să fie incluse.

Amendamentul 374
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele dispoziții se aplică și (3) Următoarele dispoziții se aplică și 
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instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții sau vând clienților 
depozite, altele decât cele cu randament 
legat de rate ale dobânzilor ori le 
furnizează consultanță cu privire la astfel 
de depozite:

instituțiilor de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE în cazul în care 
acestea furnizează unul sau mai multe 
servicii de investiții și/sau exercită 
activități de investiții, precum și 
instituțiilor de credit și societăților de 
investiții care vând clienților depozite, 
altele decât cele cu randament legat de rate 
ale dobânzilor ori le furnizează consultanță 
cu privire la astfel de depozite:

Or. en

Amendamentul 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Următoarele dispoziții se aplică și 
întreprinderilor de asigurări și 
intermediarilor de asigurări, autorizați 
sau înregistrați în temeiul 
Directivei 2002/83/CE, al 
Directivei 2009/138/CE, respectiv, al 
Directivei 2002/92/CE, care vând sau 
furnizează consultanță clienților cu 
privire la investiții bazate pe asigurări:
– articolul 16 alineatul (3);
– articolele 23-26; și
– articolele 69-80 și 83-91, dacă este 
cazul, pentru ca autoritățile competente să 
adopte articolelor menționate mai sus cu 
privire la investițiile bazate pe asigurări.

Or. en

Justificare

Acest alineat nou aplică secțiunile specifice privind conduita profesională din MiFID 
investițiilor bazate pe asigurări, fără să aplice articole inutile, care pot avea efecte 
neprevăzute pentru investițiile bazate pe asigurări sau pentru societățile de investiții.
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Amendamentul 376
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică: (1) Fără a aduce atingere obligației de 
raportare menționate la titlul IV, prezenta 
directivă nu se aplică:

Or. en

Justificare

Raportarea pozițiilor pe piețele de mărfuri nu este exceptată.

Amendamentul 377
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderilor de asigurări  și nici 
întreprinderilor care exercită activitățile de 
reasigurare și de retrocedare prevăzute de 
Directiva   2009/138/CE;

(a) întreprinderilor de asigurări  și nici 
întreprinderilor care exercită activitățile de 
reasigurare și de retrocedare prevăzute de 
Directiva   2009/138/CE, în măsura în 
care acestea nu furnizează instrumente de 
investiții;

Or. nl

Amendamentul 378
Syed Kamall, Kay Swinburne



AM\901764RO.doc 9/174 PE489.464v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderilor de asigurări și nici 
întreprinderilor care exercită activitățile de 
reasigurare și de retrocedare prevăzute de 
Directiva 2009/138/CE;

(a) întreprinderilor de asigurări și nici 
întreprinderilor care exercită activitățile de 
reasigurare și de retrocedare prevăzute de 
Directiva 2009/138/CE, cu excepția celor 
descrise la articolul 1 alineatul (4);

Or. en

Justificare

Această exceptare este necesară pentru a asigura că articolul 1 alineatul (4) este valabilă 
prin aplicarea secțiunilor relevante din MiFID privind normele de conduită profesională 
investițiilor bazate pe asigurări.

Amendamentul 379
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) piețelor valutare spot;

Or. en

Amendamentul 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoanelor care furnizează servicii de 
investiții ocazional în cadrul unei activități 
profesionale, în cazul în care aceasta este 
reglementată de acte cu putere de lege sau 
de un cod deontologic care nu exclud 

(c) persoanelor care furnizează servicii de 
investiții ocazional în cadrul unei activități 
profesionale, în cazul în care aceasta este 
reglementată de acte cu putere de lege;
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furnizarea acestui serviciu;

Or. en

Justificare

Un cod deontologic nu se poate compara niciodată cu actele cu putere de lege sau cu actele 
administrative.

Amendamentul 381
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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; sau

(ii) sunt participanți sau membri ai unei 
piețe reglementate sau ai unui MTF sau au 
acces electronic direct la o piață 
reglementată sau la un MTF; sau

Or. en

Amendamentul 382
Werner Langen

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; sau

(ii) sunt participanți sau membri ai unei 
piețe reglementate sau ai unui MTF și 
activitatea lor nu constituie 
tranzacționare de mare frecvență; sau

Or. en

Justificare

Limitarea exceptărilor ar trebui să urmărească mai mult includerea în MiFID a activităților 
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care constituie tranzacționare de mare frecvență fără a afecta activitățile societăților care nu 
țin de obiectul central al MiFID.

Amendamentul 383
Pablo Zalba Bidegain

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; sau

(ii) sunt participanți sau membri ai unei 
piețe reglementate sau ai unui MTF și 
activitatea lor nu constituie 
tranzacționare de mare frecvență, astfel 
cum este definită la articolul 4; sau

Or. en

Amendamentul 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) utilizează tranzacționarea 
algoritmică;

Or. en

Justificare

Cerințele aplicabile societăților care utilizează tranzacționarea algoritmică și 
tranzacționarea de mare frecvență ar trebui să fie stabilite indiferent dacă aceste societăți 
tranzacționează în numele clienților sau în cont propriu, deoarece tranzacționarea în cont 
propriu face obiectul acelorași preocupări care susțin necesitatea de a reglementa și de a 
supraveghea tranzacționarea algoritmică, luând în considerate complexitatea, caracterul 
sensibil și gravitatea riscurilor și ale problemelor ridicate de acest tip de tranzacționare. 
(sugestia BCE)
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Amendamentul 385
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) utilizează tranzacționarea 
algoritmică; sau

Or. en

Justificare

Cerințele aplicabile societăților care utilizează tranzacționarea algoritmică și 
tranzacționarea de mare frecvență ar trebui să fie stabilite indiferent dacă aceste societăți 
tranzacționează în numele clienților sau în cont propriu, deoarece tranzacționarea în cont 
propriu face obiectul acelorași preocupări care susțin necesitatea de a reglementa și de a 
supraveghea tranzacționarea algoritmică, luând în considerate complexitatea, caracterul 
sensibil și gravitatea riscurilor și ale problemelor ridicate de acest tip de tranzacționare.

Amendamentul 386
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) tranzacționează în cont propriu, 
aplicând tranzacționarea algoritmică; sau

Or. en

Justificare

Amendament bazat pe sugestia Comisiei din documentul neoficial privind tranzacționarea de 
mare frecvență. Este necesar să se asigure că toți traderii care utilizează tranzacționarea de 
mare frecvență intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul 387
Kay Swinburne
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) sunt considerate a avea o prezență 
semnificativă pe piață de către autoritatea 
competentă;

Or. en

Amendamentul 388
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) tranzacționează în cont propriu 
executând ordine ale clienților;

(iii) tranzacționează în cont propriu atunci 
când execută ordine ale clienților; sau

Or. en

Amendamentul 389
Sylvie Goulard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) tranzacționează în cont propriu 
executând ordine ale clienților;

(iii) tranzacționează în cont propriu atunci 
când execută ordine ale clienților în mod 
organizat, frecvent și sistematic în afara 
unei piețe reglementate sau a unui MTF, 
furnizând un sistem accesibil terților 
pentru a intra în tranzacționare cu 
aceștia;

Or. en
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Amendamentul 390
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) nu sunt operatori cărora le revin 
obligații de conformitate în temeiul 
Directivei 2003/87/CE (Sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii) 
în cazul certificatelor de emisii;

Or. en

Justificare

Alți actori care comercializează certificate de emisii trebuie să intre sub incidența MiFID.

Amendamentul 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

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;

eliminat

Or. en
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Justificare

Toți formatorii de piață și membrii unei piețe reglementate sau ai unui MTF ar trebui să fie 
autorizați ca societăți de investiții, indiferent de tipul de instrument financiar pe care îl 
tranzacționează.

Amendamentul 392
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 393
Sylvie Goulard

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

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 

eliminat



PE489.464v01-00 16/174 AM\901764RO.doc

RO

sau derivate pe acestea;

Or. en

Amendamentul 394
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

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

Legătura dintre exceptările de la literele (d) și (i) ar trebui clarificată.

Amendamentul 395
Werner Langen

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

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, 

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, 
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inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente derivate pe mărfuri, 
certificate de emisii sau derivate pe 
acestea;

inclusiv în calitate de formatori de piață 
pentru instrumente derivate pe mărfuri, 
certificate de emisii sau derivate pe 
acestea, care urmează să fie exceptate în 
temeiul unei alte dispoziții de exceptare 
aplicabile, prevăzute la articolul 2;

Or. en

Justificare

Textul propus de Comisie creează confuzie și trebuie clarificat.

Amendamentul 396
Pablo Zalba Bidegain

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

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;

Această exceptare nu împiedică 
exceptarea, în temeiul unei alte dispoziții 
de exceptare aplicabile, prevăzute la 
articolul 2, a persoanelor 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;

Or. en

Justificare

Textul „Această exceptare nu se aplică persoanelor exceptate în temeiul articolului 2 
alineatul (1) litera (i) […]” din propunerea Comisiei creează confuzie și trebuie clarificat. 
Limitarea exceptărilor ar trebui să urmărească mai mult includerea în MiFID a activităților 
care constituie tranzacționare de mare frecvență fără a afecta activitățile societăților care nu 
țin de obiectul central al MiFID.
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Amendamentul 397
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) persoanelor ale căror servicii de 
investiții constau exclusiv în gestionarea 
unui sistem de participare a angajaților;

eliminat

Or. en

Justificare

În perioada de criză financiară, angajații și familiile lor și-au pierdut economiile din cauza 
deprecierii dramatice a acțiunilor angajatorului lor. Concentrarea riscului de investiții și a 
riscului de pierdere a salariului în cadrul aceleiași societăți nu este rezonabilă. Oferta de 
acțiuni a angajatorului ar trebui să fie echivalată cu consultanța de investiții.

Amendamentul 398
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) persoanelor ale căror servicii de 
investiții constau exclusiv în gestionarea 
unui sistem de participare a angajaților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 399
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

(f) persoanelor ale căror servicii de 
investiții nu constau decât în gestionarea 
unui sistem de participare a angajaților și 
în furnizarea de servicii de investiții 
exclusiv întreprinderii lor mamă, filialelor 
lor sau altor filiale ale întreprinderii lor 
mamă;

(f) persoanelor ale căror servicii de 
investiții nu constau decât în furnizarea de 
servicii de investiții exclusiv întreprinderii 
lor mamă, filialelor lor sau altor filiale ale 
întreprinderii lor mamă;

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să se bucure de aceeași protecție în cazul în care este implicat un 
angajator, ca atunci când consultanța de investiții este furnizată de o societate de investiții.

Amendamentul 400
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) instituțiilor publice care beneficiază 
de fonduri sau păstrează titluri ale terților 
în temeiul unei misiuni de interes general 
care le este conferită prin lege și care, 
prin urmare, furnizează unul sau mai 
multe servicii de investiții;

Or. fr

Amendamentul 401
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordine ale clienților, sau

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu atunci 
când execută ordine ale clienților, sau 
utilizează tranzacționarea algoritmică, 
sau

Or. en

Amendamentul 402
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu,  cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordine ale clienților, sau

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, sau

Or. de

Amendamentul 403
Sylvie Goulard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu executând 
ordine ale clienților, sau

– tranzacționează instrumente financiare în 
cont propriu, cu excepția persoanelor care 
tranzacționează în cont propriu atunci 
când execută ordine ale clienților, sau

Or. en
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Amendamentul 404
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tranzacționează instrumente financiare 
în cont propriu, executând ordinele 
deținătorilor acestora și, în cazul 
societăților cu conducere comună, ale 
societăților asimilate;

Or. de

Justificare

Definițiile propuse pentru întreprinderile-mamă și filiale nu țin seama de anumite structuri 
ale societăților. În sectorul energetic, IMM-urile au constituit case de compensare comune 
pentru a rămâne sau a deveni active pe piață. Aceste structuri trebuie luate în calcul la 
revizuirea MiFID pentru a garanta o reglementare echilibrată și echitabilă.

Amendamentul 405
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tranzacționează certificate de emisii, cu 
excepția persoanelor care nu sunt 
operatori cărora le revin obligații de 
conformitate în temeiul 
Directivei 2003/87/CE (Sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii),

Or. en

Amendamentul 406
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– furnizează servicii de investiții, altele 
decât tranzacționarea în cont propriu, 
privind instrumente derivate pe mărfuri, 
contracte derivate menționate în anexa I 
secțiunea C punctul 10 sau certificate de 
emisii ori derivate pe acestea clienților 
activității lor principale,

– furnizează servicii de investiții, altele 
decât tranzacționarea în cont propriu, 
privind instrumente derivate pe mărfuri, 
contracte derivate menționate în anexa I 
secțiunea C punctul 10 sau certificate de 
emisii ori derivate pe acestea clienților 
activității lor principale, în măsura în care 
tranzacțiile incluse în serviciile de 
investiții furnizate sunt direct legate de 
acoperirea activității comerciale 
principale și a activității fizice,

Or. en

Amendamentul 407
Werner Langen

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

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 sau în raport 
cu activitatea principală a proprietarilor și 
a entităților afiliate acestora în cazul 
întreprinderilor administrate în comun 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

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
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their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Amendamentul 408
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

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 
volumul și caracteristicile activității 
auxiliare să nu reprezinte o proporție 
considerabilă sau să nu aibă un impact 
semnificativ pe piața pe care aceasta este 
desfășurată 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

Amendamentul 409
Gunnar Hökmark

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

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 

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 
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prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE;

prezentei directive sau de servicii bancare 
în sensul Directivei 2006/48/CE sau să 
funcționeze ca formator de piață pentru 
instrumente derivate pe mărfuri;

Or. en

Justificare

Definiția noțiunii de „activitate auxiliară în raport cu activitatea principală” ar trebui să fie 
restrânsă, astfel încât să reducă la minimum posibilitatea unor condiții inegale de 
reglementare, conform cărora entitățile care desfășoară aceleași activități sunt supuse unor 
reglementări diferite. Condițiile echitabile de reglementare ar proteja participanții, 
consumatorii finali și integritatea pieței și ar elimina posibilitatea de arbitraj de 
reglementare prin asigurarea unui tratament coerent al acelorași activități.

Amendamentul 410
Sylvie Goulard

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

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, 
furnizarea de astfel de servicii de investiții 
să aibă o importanță redusă și să fie 
activități 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

Or. en

Amendamentul 411
Peter Simon

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

Amendamentul 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

cu excepția cazului în care acestea sunt 
participanți sau membri ai unui loc de 
tranzacționare;

Or. en

Justificare

Orice actor, indiferent de activitatea sa principală, care participă la un loc de tranzacționare 
ar trebui să intre sub incidența aceluiași cadru de reglementare.

Amendamentul 413
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) societăților ale căror servicii și 
activități de investiții constau exclusiv în 
tranzacționarea în cont propriu pe piețe 

eliminat



PE489.464v01-00 26/174 AM\901764RO.doc

RO

de instrumente financiare futures, opțiuni 
sau alte instrumente derivate și pe piețe 
cash doar cu scopul neutralizării 
riscurilor (hedging)  pe piețele de 
instrumente derivate sau care 
tranzacționează sau asigură formarea 
prețurilor în contul altor membri ai 
acestor piețe cu garantare de către 
membri compensatori ai acelorași piețe, 
în cazul în care responsabilitatea pentru 
executarea contractelor încheiate de 
aceste societăți este asumată de membri 
compensatori ai acelorași piețe;

Or. en

Justificare

Această exceptare nu mai este relevantă pe piețele actuale.

Amendamentul 414
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) societăților ale căror servicii și 
activități de investiții constau exclusiv în 
tranzacționarea în cont propriu pe piețe 
de instrumente financiare futures, opțiuni 
sau alte instrumente derivate și pe piețe 
cash doar cu scopul neutralizării 
riscurilor (hedging)  pe piețele de 
instrumente derivate sau care 
tranzacționează sau asigură formarea 
prețurilor în contul altor membri ai 
acestor piețe cu garantare de către 
membri compensatori ai acelorași piețe, 
în cazul în care responsabilitatea pentru 
executarea contractelor încheiate de 
aceste societăți este asumată de membri 
compensatori ai acelorași piețe;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 415
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera n

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 distribuție, 
de înmagazinare și de sisteme de GNL 
definiți la articolul 2 punctul 4 și la 
articolul 2 punctul 6 din Directiva 
2009/72/CE sau la articolul 2 punctul 4, la 
articolul 2 punctul 6 sau la articolul 2 
punctul 9 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.

Or. en

Justificare

Recunoașterea operatorilor de transport și de sistem este importantă și adecvată pentru a fi 
inclusă în text. Cu toate acestea, același lucru ar trebui să se aplice operatorilor de sisteme 
de distribuție și „operatorilor de înmagazinare și de sisteme de GNL” în conformitate cu 
Directiva 2009/73/CE.

Amendamentul 416
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) persoanelor care tranzacționează 
exclusiv în cont propriu, în cadrul unei 
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alte activități corporative nefinanciare sau 
al unei activități nefinanciare de comerț 
cu mărfuri, pentru a acoperi activitățile de 
producție / consum / nefinanciare ale 
grupului din care fac parte persoanele 
respective.

Or. en

Amendamentul 417
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) contrapartidele nefinanciare care nu 
fac obiectul obligației de compensare în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR].

Or. de

Justificare

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

Amendamentul 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele și societățile menționate la 
literele (i), (j) și (k) sunt considerate a fi 
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exceptate cu condiția ca autoritatea 
competentă să acorde exceptarea. 

Or. en

Justificare

Anumite societăți de investiții și/sau persoane trebuie să justifice exceptarea de la prezenta 
directivă.

Amendamentul 419
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instituțiile și persoanele menționate 
la alineatul (1) al prezentului articol nu 
pot fi exceptate de la cerințele următoare, 
inclusiv, dar fără a se limita la:
– obligații de raportare;
– interdicții;
– limite de poziție;
– protecția consumatorilor; și
– cerințe de autorizare.

Or. en

Amendamentul 420
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, privind 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Actele delegate care stabilesc exceptările specifice și dacă o activitate trebuie considerată ca 
auxiliară sau ca exercitată în mod ocazional nu sunt necesare deoarece acestea pot diferi de 
la un stat membru la altul și, prin urmare, soluția este aplicarea la nivel național.

Amendamentul 421
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

AEVMP analizează o dată pe an dacă 
participanții la piață respectivi îndeplinesc 
în continuare criteriile pentru exceptarea 
în cauză.

AEVMP informează participanții la piață 
respectivi cu privire la rezultatul 
analizelor în termen de trei zile 
lucrătoare.
În cazul în care un participant nu mai 
îndeplinește criteriile, acesta trebuie să fie 
în conformitate cu toate standardele 
stabilite în prezenta directivă la opt zile de 
la data la care a fost informat de către 
AEVMP, astfel cum se menționează la al 
treilea paragraf. Participantul la piață 
trebuie să respecte toate standardele până 
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când prezintă AEVMP dovada că 
îndeplinește din nou criteriile de 
exceptare.

Or. en

Amendamentul 422
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

AEVMP prezintă Comisiei proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 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 specifica pragul pentru raportul 
de piață și impactul asupra pieței 
considerate semnificative și pentru a 
stabili când o activitate este exercitată 
ocazional

Or. en

Amendamentul 423
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 
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activitatea principală la nivelul grupului și 
pentru a stabili când o activitate este 
exercitată ocazional.

activitatea principală la nivelul grupului și 
de importanță redusă și pentru a stabili 
când o activitate este exercitată ocazional.

Or. en

Amendamentul 424
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, privind 
măsuri referitoare la exceptările prevăzute 
la literele (c), (d) 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.

Or. en

Amendamentul 425
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 
activitate este auxiliară în raport cu 
activitatea principală trebuie să țină cont 
cel puțin de următoarele elemente:

eliminat

– măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile 
de majorare a capitalului propriu;
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– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

Or. en

Amendamentul 426
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 
activitate este auxiliară în raport cu 
activitatea principală trebuie să țină cont 
cel puțin de următoarele elemente:

Criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 
activitate este auxiliară în raport cu 
activitatea principală și că volumul și 
caracteristicile activității auxiliare nu 
reprezintă o proporție considerabilă și nu 
au un impact semnificativ pe piața pe care 
aceasta este desfășurată trebuie să țină 
cont cel puțin de următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 427
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile de 
majorare a capitalului propriu;

(a) măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile de 
majorare a capitalului propriu;

Or. en
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Amendamentul 428
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

(b) capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității și riscul legat de desfășurarea 
activității ca proporție în raport cu 
activitățile grupului; 

Or. en

Justificare

Este necesar să se prevadă o exceptare clară a activităților desfășurate de societățile 
nefinanciare „care implică operațiuni de acoperire a riscurilor legate de producție sau a 
altor tipuri de riscuri (hedging)”. Prin urmare, definiția activității auxiliare nu ar trebui să 
includă numai a) măsura în care activitatea auxiliară reduce riscurile, ci și b) caracterul 
auxiliar trebuie justificat și prin compararea volumului activității în cauză (pe baza 
capitalului utilizat sau a riscului generat) cu volumul activității principale

Amendamentul 429
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității sau riscul aferent activității, în 
raport cu activitățile întregului grup, 
activitatea desfășurându-se cel puțin pe 
piețele asociate cu restul activităților.

Or. de

Justificare

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
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Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Amendamentul 430
Alfredo Pallone

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

Mai multe elemente ar trebui luate în considerare pentru a defini activitatea auxiliară în 
raport cu activitatea principală a unei contrapărți nefinanciare. Acest lucru este important în 
special pentru întreprinderile din domeniul energetic, care trebuie să efectueze operațiuni și 
cu instrumente financiare pentru a gestiona riscurile legate de fluctuațiile prețurilor 
mărfurilor necesare activității comerciale a grupului lor.

Amendamentul 431
Pablo Zalba Bidegain

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

Or. en

Justificare

Mai multe elemente ar trebui luate în considerare pentru a defini activitatea auxiliară în 
raport cu activitatea principală a unei contrapărți nefinanciare. Acest lucru este important în 
special pentru întreprinderile din domeniul energetic care trebuie să efectueze operațiuni și 
cu instrumente financiare pentru a gestiona riscurile legate de fluctuațiile prețurilor 
mărfurilor necesare activității comerciale a grupului lor.

Amendamentul 432
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității.

– capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității; și
– măsura în care activitatea asigură o 
sursă reală de venituri la nivelul grupului.

Or. en

Justificare

Definiția noțiunii de „activitate auxiliară în raport cu activitatea principală” ar trebui să fie 
restrânsă, astfel încât să reducă la minimum posibilitatea unor condiții inegale de 
reglementare conform cărora entitățile care desfășoară aceleași activități sunt supuse unor 
reglementări diferite. Condițiile echitabile de reglementare ar proteja participanții, 
consumatorii finali și integritatea pieței și ar elimina posibilitatea de arbitraj de 
reglementare prin asigurarea unui tratament coerent al acelorași activități.

Amendamentul 433
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsura în care activitatea este 
destinată gestionării riscurilor comerciale 
sau a riscurilor legate de majorarea 
capitalului propriu ale activității 
principale;

Or. en

Justificare

Potrivit criteriului al treilea de la litera (c), ar trebui să se asigure că societățile comerciale 
tranzacționează doar instrumente financiare legate de activitatea principală a grupului de 
întreprinderi din care entitatea / persoana face parte.

Amendamentul 434
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– activitatea se referă la gestionarea 
riscurilor privind materiile prime sau a 
altor riscuri rezultate din activitatea 
grupului.

Or. de

Justificare

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.
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Amendamentul 435
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cota de piață pe o anumită piață și 
dimensiunile pozițiilor deținute.

Or. en

Amendamentul 436
Alfredo Pallone

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

Mai multe elemente ar trebui luate în considerare pentru a defini activitatea auxiliară în 
raport cu activitatea principală a unei contrapărți nefinanciare. Acest lucru este important în 
special pentru întreprinderile din domeniul energetic, care trebuie să efectueze operațiuni și 
cu instrumente financiare pentru a gestiona riscurile legate de fluctuațiile prețurilor 
mărfurilor necesare activității comerciale a grupului lor.

Amendamentul 437
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 2b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) relevanța sistemică a sumei pozițiilor 
și expunerilor nete ale unei societăți, 
astfel cum este se menționează la 
articolul 10 din Regulamentul (UE) 
nr. …/…[EMIR].

Or. en

Justificare

Al patrulea criteriu de la litera (d) asigură menținerea în cadrul MiFID II a exceptării 
societăților nefinanciare fără relevanță sistemică, prevăzute în EMIR. Prin includerea acestui 
criteriu trebuie să se evite situarea societăților nefinanciare care nu au importanță sistemică 
sub pragul de compensare prevăzut în EMIR.

Amendamentul 438
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– activitățile din cadrul grupului în sensul 
articolului 3 din Regulamentul (UE) 
nr. …/…[MiFIR], legate de gestionarea 
lichidităților și/sau a riscurilor la nivelul 
grupului,

Or. de

Justificare

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
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Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Amendamentul 439
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obligațiile de formare a pieței pe piețele 
reglementate și în MTF-uri.

Or. de

Justificare

Societățile nefinanciare trebuie tratate în mod similar de EMIR și MiFID II: societățile 
nefinanciare scutite de la obligația de compensare în conformitate cu EMIR nu pot fi definite 
ca instituții financiare în conformitate cu MiFID II, deoarece, altfel, exceptarea de la 
obligația de compensare pentru societățile nefinanciare s-ar realiza în conformitate cu EMIR. 
În conformitate cu EMIR, tranzacțiile interne nu fac obiectul obligației de compensare, 
respectiv nu trebuie incluse în evaluarea faptului dacă o societate nefinanciară depășește 
valoarea pragului de compensare.

Amendamentul 440
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragrafele 2a și 2b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la 
[31 decembrie 2012].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
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nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 441
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice criteriile aplicate pentru a stabili 
dacă o activitate este auxiliară în raport 
cu activitatea principală, ținând cont cel 
puțin de următoarele elemente:
(a) măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile 
de majorare a capitalului propriu;
(b) capitalul utilizat pentru desfășurarea 
activității sau riscul pe care îl prezintă 
activitatea, ambele ca proporție în raport 
cu activitățile grupului;
(c) activitatea este legată exclusiv de 
gestionarea riscurilor aferente mărfurilor 
sau a altor riscuri aferente activității 
comerciale a grupului.

Or. en

Amendamentul 442
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP elaborează proiecte de 
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standarde tehnice de reglementare care să 
specifice criteriile aplicate pentru a stabili 
dacă o activitate este auxiliară în raport 
cu activitatea principală, ținând cont cel 
puțin de următoarele elemente:
(a) măsura în care se poate stabili în mod 
obiectiv că prin activitatea respectivă se 
reduc riscurile legate în mod direct de 
activitățile comerciale sau de activitățile 
de majorare a capitalului propriu;
(b) necesitatea ca activitățile auxiliare să 
reprezinte un procent minoritar din 
activitățile desfășurate la nivelul grupului 
și la nivelul entității, fiind exceptate 
serviciile care sunt furnizate în mod 
exclusiv celorlalți membri ai aceluiași 
grup;
(c) nivelul activităților de tranzacționare 
desfășurate sau al serviciilor de investiții 
furnizate în raport cu nivelul înregistrat 
de instituțiile financiare care desfășoară 
aceleași activități sau furnizează aceleași 
servicii;
(d) oportunitatea limitării expunerilor 
nete la riscul de credit la niveluri 
nonsistemice semnificative;
(e) amploarea riscului de piață asociat cu 
activitatea legată de riscul de piață care 
rezultă din activitatea principală.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
__________________
* JO: a se introduce data: 12  luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 443
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] Articol eliminat

Or. en

Justificare

Exceptările introduse la nivel național ar putea favoriza orientarea către o reglementare 
foarte limitată în locul armonizării europene.

Amendamentul 444
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot opta să nu aplice 
prezenta directivă persoanelor pentru care 
ele reprezintă statul membru de origine și 
care:

(1) Statele membre pot opta să nu aplice 
articolele 9, 15, 36, 37, 38, 39 și 41-58 din 
prezenta directivă persoanelor care:

Or. en

Amendamentul 445
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– nu sunt autorizate să furnizeze servicii de – nu sunt autorizate să furnizeze servicii de 
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investiții, cu excepția furnizării de 
consultanță de investiții cu sau fără 
primirea și transmiterea ordinelor pentru 
valori mobiliare și unități de fond ale unor 
organisme de plasament colectiv și

investiții, cu excepția furnizării de 
consultanță de investiții cu sau fără 
primirea și transmiterea ordinelor pentru 
valori mobiliare și unități de fond ale unor 
organisme de plasament colectiv și 
primirea și transmiterea ordinelor pentru 
valori mobiliare și unități de fond ale 
unor organisme de plasament colectiv la 
inițiativa clientului și

Or. en

Amendamentul 446
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea finală

Textul propus de Comisie Amendamentul

cu condiția ca activitățile acestor persoane 
să fie autorizate și reglementate la nivel 
național. Regimurile naționale trebuie să 
impună acestor persoane respectarea unor 
cerințe care sunt cel puțin echivalente 
următoarelor cerințe impuse de prezenta 
directivă:

cu condiția ca activitățile acestor persoane 
să fie autorizate și reglementate la nivel 
național. Regimurile naționale trebuie să 
impună acestor persoane respectarea unor 
cerințe care sunt cel puțin echivalente 
următoarelor cerințe impuse de prezenta 
directivă, luând în considerare amploarea 
lor, profilul de risc și natura juridică:

Or. en

Amendamentul 447
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 3 – punctul v – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) condițiile și procedurile de autorizare și 
supraveghere continuă prevăzute la 
articolul 5 alineatele (1) și (3) și la 
articolele 7, 8, 9, 10, 21 și 22;

(i) condițiile și procedurile de autorizare și 
supraveghere continuă prevăzute la 
articolul 5 alineatele (1) și (3) și la 
articolele 7, 8, 9, 10, 21, 22 și 23, precum 
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și măsurile de punere în aplicare aferente 
adoptate de Comisie prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 94;

Or. en

Justificare

Ar trebui incluse dispozițiile privind conflictele de interese.

Amendamentul 448
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 3 – punctul v – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) cerințele organizatorice stabilite la 
articolul 16 alineatul (3) și măsurile de 
punere în aplicare aferente, adoptate de 
Comisie prin intermediul actelor delegate, 
în conformitate cu articolul 94.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure prevenirea eficientă a conflictelor de interese printr-o organizare 
adecvată.

Amendamentul 449
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun persoanelor excluse 
din domeniul de aplicare al prezentei 

Statele membre impun persoanelor excluse 
din domeniul de aplicare al prezentei 
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directive în temeiul alineatului (1) să fie 
acoperite de un sistem de compensare a 
investitorilor recunoscut în conformitate cu 
Directiva 97/9/CE sau de un sistem care 
asigură clienților săi un grad echivalent de 
protecție.

directive în temeiul alineatului (1) să fie 
acoperite de un sistem de compensare a 
investitorilor recunoscut în conformitate cu 
Directiva 97/9/CE sau de un sistem care 
asigură clienților săi un grad echivalent de 
protecție. Statele membre pot autoriza 
asigurările de răspundere civilă 
profesională ca acoperire alternativă, în 
cazul în care acest lucru ar fi oportun și 
proporțional cu dimensiunea, profilul de 
risc și natura juridică a persoanelor 
excluse din domeniul de aplicare a 
prezentei directive în temeiul alineatului 
(1).

Or. en

Amendamentul 450
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această cerință nu se aplică produselor 
care fac deja obiectul cerințelor de 
protecție a investitorilor în conformitate 
cu un regim dedicat, cum ar fi OPCVM, 
dar fără a se limita la acesta.

Or. en

Justificare

Produsele, cum ar fi OPCVM-urile, fac obiectul unui regim juridic specific, care conține deja 
cerințe detaliate de protecție a micilor investitori și care se bazează pe acestea și, în 
conformitate cu situația cea mai recentă a dezbaterilor cu privire la revizuirea ICSD, aceste 
produse nu trebuie incluse în domeniul de aplicare a prezentului text legislativ.

Amendamentul 451
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Aceste regimuri naționale pot permite 
autorităților competente să delege sarcini 
administrative, pregătitoare sau auxiliare, 
de acordare a unei autorizații, de revizuire 
a condițiilor de autorizare inițială și de 
monitorizare regulată a respectării 
cerințelor operaționale menționate la 
articolele 5, 21 și 22 în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 69 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 452
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „servicii și activități de investiții” 
înseamnă orice serviciu și orice activitate 
enumerate în anexa I secțiunea A și 
referitoare la orice instrument menționat în 
secțiunea C din aceeași anexă; 

1. „servicii și activități de investiții” 
înseamnă orice serviciu și orice activitate 
enumerate în anexa I secțiunea A și 
referitoare la orice instrument menționat în 
secțiunea C și Ca din aceeași anexă; 

Or. en

Justificare

Certificatele de emisii intră sub incidența MiFID/MAR/MAD, dar, nefiind instrumente 
financiare, trebuie incluse într-o secțiune specifică.

Amendamentul 453
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, măsuri care 
precizează:

AEVMP poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza:

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie AEVMP – standarde tehnice.

Amendamentul 454
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*. 
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
________________
* JO: a se introduce data: …

Or. en

Amendamentul 455
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „consultanță de investiții” înseamnă 
furnizarea de recomandări personale unui 
client, fie la cererea sa, fie la inițiativa 
societății de investiții, în ceea ce privește 
una sau mai multe tranzacții cu instrumente 
financiare;

3. „consultanță de investiții” înseamnă 
furnizarea independentă de recomandări 
personale unui client, fie la cererea sa, fie 
la inițiativa societății de investiții, în ceea 
ce privește una sau mai multe tranzacții cu 
instrumente financiare care nu sunt emise 
de consultant sau de un emitent 
dependent din punct de vedere economic, 
care nu este influențat de taxe, 
comisioane, stimulente sau orice alte 
beneficii plătite sau furnizate de un terț 
sau de o persoană care acționează în 
numele unui terț în legătură cu 
furnizarea de servicii clienților;

Or. en

Justificare

Inspirat de o propunere a BEUC.

Amendamentul 456
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „informații despre produs” înseamnă 
oferirea unor recomandări personale 
unui client, fie la cererea sa, fie la 
inițiativa societății de investiții, cu privire 
la una sau la mai multe tranzacții cu 
instrumente financiare;

Or. en
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Amendamentul 457
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „consultanță de investiții 
independentă” înseamnă consultanță de 
investiții bazată, pe de o parte, pe o 
analiză cuprinzătoare și corectă a tuturor 
produselor de investiții de retail care pot 
răspunde nevoilor și obiectivelor de 
investiții ale unui client de retail, iar pe de 
altă parte, pe oferirea de consultanță 
nepărtinitoare și nerestricționată, 
remunerată direct de client, care exclude 
taxe, comisioane sau orice beneficii 
plătite sau furnizate de un terț sau de o 
persoană care acționează în numele unui 
terț în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv clienților;

Or. en

Amendamentul 458
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „executarea ordinelor în contul 
clienților” înseamnă o acțiune în vederea 
încheierii de acorduri de cumpărare sau de 
vânzare a unuia sau mai multor 
instrumente financiare în contul clienților. 
Executarea de ordine include încheierea de 
acorduri pentru vânzarea unor instrumente 
financiare emise de o instituție de credit 
sau de o societate de investiții la momentul 
emiterii acestora;

4. „executarea ordinelor în contul 
clienților” înseamnă o acțiune în vederea 
încheierii de acorduri de cumpărare sau de 
vânzare a unuia sau mai multor 
instrumente financiare în contul clienților, 
inclusiv după modelul de tranzacționare 
de tip „back-to-back”. Executarea de 
ordine include încheierea de acorduri 
pentru vânzarea unor instrumente 
financiare emise de o instituție de credit 
sau de o societate de investiții la momentul 
emiterii acestora;
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Or. en

Justificare

Formularea propusă de Comisie nu clarifică faptul că executarea ordinelor conform 
modelului de tranzacționare în cont propriu de tip „back-to-back”, care este utilizat pe scară 
largă pentru compensarea clienților în UE, ar fi considerată drept executare a unui ordin al 
clientului.

Amendamentul 459
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „tranzacționarea în cont propriu” 
înseamnă încheierea de tranzacții privind 
unul sau mai multe instrumente financiare 
prin angajarea propriilor capitaluri;

5. „tranzacționarea în cont propriu” 
înseamnă încheierea de tranzacții privind 
unul sau mai multe instrumente financiare 
prin angajarea propriilor capitaluri, 
inclusiv „tranzacționarea în cont propriu 
fără riscuri” care constă în executarea 
ordinelor de la clienți diferiți prin 
corelarea acestora efectuând cumpărări și 
vânzări simultane în cont propriu;

Or. en

Amendamentul 460
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „formator de piață” înseamnă o persoană 
care este prezentă în mod continuu pe 
piețele financiare pentru a tranzacționa în 
cont propriu vânzând și cumpărând 
instrumente financiare prin angajarea 
propriilor capitaluri, la prețuri fixate de ea;

6. „formator de piață” înseamnă o persoană 
care este prezentă în mod continuu pe 
piețele financiare pentru a tranzacționa în 
cont propriu vânzând și cumpărând 
instrumente financiare și care își manifestă 
prezența simultan, atât pe partea cererii, 



PE489.464v01-00 52/174 AM\901764RO.doc

RO

cât și pe partea ofertei existente pe piață, 
prin angajarea propriilor capitaluri, la 
prețuri fixate de ea. Această definiție 
exclude persoanele care acționează ca 
formatori de piață în temeiul obligațiilor 
ce le revin sau al dispozițiilor de 
reglementare;

Or. en

Justificare

Este important ca participanții la piață care desfășoară activitatea de formatori de piață ca 
urmare a dispozițiilor de reglementare (de exemplu, dispoziții specifice sectorului) să nu fie 
incluși în domeniul de aplicare a MiFID.

Amendamentul 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „formator de piață” înseamnă o persoană 
care este prezentă în mod continuu pe 
piețele financiare pentru a tranzacționa în 
cont propriu vânzând și cumpărând 
instrumente financiare prin angajarea 
propriilor capitaluri, la prețuri fixate de ea;

6. „formator de piață” înseamnă o persoană 
care este prezentă în mod continuu pe 
piețele financiare pentru a tranzacționa în 
cont propriu vânzând și cumpărând 
instrumente financiare prin angajarea 
propriilor capitaluri;

Or. en

Justificare

Conform recomandărilor SEC/CFTC, formatorii de piață ar trebui să fie încurajați „să 
prezinte periodic cotații de cumpărare și de vânzare rezonabile și în legătură cu piața”.

Amendamentul 462
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „întreprindere mică sau mijlocie” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
societate a cărei capitalizare bursieră, pe 
baza cotațiilor de sfârșit de an din ultimii 
trei ani calendaristici, a fost mai mică de 
100 000 000 EUR;

12. „întreprindere mică sau mijlocie”, în 
sensul prezentei directive, se referă la 
concepte naționale existente în diferite 
state membre.

Or. en

Justificare

MiFID ar trebui să reflecte dispozițiile Directivei privind transparența, în cazul în care nu 
există o definiție a IMM-urilor, iar interpretarea definiției în conformitate cu conceptele 
naționale existente rămâne la latitudinea statelor membre. Într-adevăr, Comisia a menționat 
în evaluarea sa a impactului asupra Directivei privind transparența că: „[…] o societate 
considerată a fi o întreprindere mică cotată la bursă într-un stat membru ar putea fi 
considerată ca fiind o întreprindere mare într-un alt stat membru. Prin urmare, atunci când 
în prezenta evaluare a impactului se menționează „emitenți mici și mijlocii”, se face referire 
la conceptele naționale existente în diferite state membre.”

Amendamentul 463
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „întreprindere mică sau mijlocie” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
societate a cărei capitalizare bursieră, pe 
baza cotațiilor de sfârșit de an din ultimii 
trei ani calendaristici, a fost mai mică de 
100 000 000 EUR;

12. „întreprindere mică sau mijlocie” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
societate a cărei capitalizare bursieră, pe 
baza cotațiilor de sfârșit de an din ultimii 
trei ani calendaristici, a fost mai mică de 
200 000 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 464
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în anexa I 
secțiunea C;

14. „instrumente financiare” înseamnă 
instrumentele menționate în anexa I 
secțiunile C și Ca, exclusiv în sensul al 
prezentei directive, al Regulamentului 
(UE) nr. …/… [MIFIR] și al 
Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul 
privind abuzul de piață] și al Directivei 
(UE) nr. …/… [Directiva privind abuzul 
de piață];

Or. en

Justificare

Certificatele de emisii sunt, prin natura lor, instrumente nefinanciare, dar intră sub incidența 
MIFID/MIFIR și a MAD/MAR.

Amendamentul 465
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

24. „întreprindere-mamă” înseamnă o 
întreprindere-mamă astfel cum este definită 
la articolele 1 și 2 din a șaptea Directivă 
83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 
1983 privind conturile consolidate;

24. „întreprindere-mamă” înseamnă o 
întreprindere-mamă astfel cum este definită 
la articolele 1 și 2, precum și o 
întreprindere administrată în comun 
astfel cum este definită la articolul 32 din 
a șaptea Directivă 83/349/CEE a 
Consiliului din 13 iunie 1983 privind 
conturile consolidate;

Or. en

Justificare

Definițiile întreprinderii-mamă și a filialei [articolul 2 alineatul (1) litera (b) cu referire la 
articolul 4 alineatul (2)] sunt incomplete, deoarece filialele deținute de mai mulți acționari nu 
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vor fi eligibile. Această structură a întreprinderilor trebuie să fie abordată în propunerea 
actuală pentru a garanta o reglementare echilibrată și echitabilă. Prin urmare, exceptarea ar 
trebui să fie extinsă la întreprinderile administrate în comun, definite la articolul 32 din A 
șaptea directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983.

Amendamentul 466
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „filială” înseamnă o întreprindere 
afiliată astfel cum este definită la articolele 
1 și 2 din Directiva 83/349/CEE, inclusiv 
orice filială a unei întreprinderi filiale a 
întreprinderii-mamă care le conduce;

25. „filială” înseamnă o întreprindere 
afiliată astfel cum este definită la articolele 
1 și 2, precum și o întreprindere 
administrată în comun astfel cum este 
definită la articolul 32 din Directiva 
83/349/CEE, inclusiv orice filială a unei 
întreprinderi filiale a întreprinderii-mamă 
care le conduce;

Or. en

Justificare

Definițiile întreprinderii-mamă și a filialei [articolul 2 alineatul (1) litera (b) cu referire la 
articolul 4 alineatul (2)] sunt incomplete, deoarece filialele deținute de mai mulți acționari nu 
vor fi eligibile. Această structură a întreprinderilor trebuie să fie abordată în propunerea 
actuală pentru a garanta o reglementare echilibrată și echitabilă. Prin urmare, exceptarea ar 
trebui să fie extinsă la întreprinderile administrate în comun, definite la articolul 32 din A 
șaptea directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983.

Amendamentul 467
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „nivel de grup” se referă la grupurile 
consolidate și neconsolidate de 
întreprinderi care desfășoară o activitate 



PE489.464v01-00 56/174 AM\901764RO.doc

RO

auxiliară pentru acționarii lor și 
întreprinderile afiliate lor, a căror 
activitate comercială coincide cu 
activitatea principală a grupului;

Or. en

Justificare

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated - 
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Amendamentul 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți, 
care include funcțiile manageriale și de 
supraveghere, are autoritate supremă în 
luarea deciziilor și este abilitată să 
stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății. Din organul de 
conducere fac parte persoane care conduc 
efectiv activitatea societății;

27. „organ de conducere” înseamnă 
organul (organele) unei instituții care este 
(sunt) numit(e) în conformitate cu 
legislația națională, care este (sunt) 
abilitat(e) să stabilească strategia, 
obiectivele și direcția generală a instituției 
și care supervizează și monitorizează 
procesul decizional al conducerii. Din 
acesta fac parte persoane care conduc 
efectiv activitatea instituției;
În special, în trimiterile la organul de 
conducere se face referire atât la funcțiile 
manageriale, cât și la funcțiile de 
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supraveghere ale organului sau organelor 
menționate la primul paragraf. În cazul în 
care, în conformitate cu legislația 
națională, funcțiile manageriale și de 
supraveghere ale organului de conducere 
sunt atribuite unor organe diferite sau 
unor membri diferiți ai unui organ, statul 
membru face distincția între organele sau 
membrii responsabili ai organului de 
conducere, în conformitate cu legislația 
sa națională, cu excepția cazului în care 
se prevede altfel în prezenta directivă. În 
sensul prezentei directive, „funcția 
managerială” implică stabilirea strategiei, 
a obiectivelor și a direcției generale a 
instituției, iar „funcția de supraveghere” 
implică supervizarea și monitorizarea 
procesului decizional al conducerii;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existe în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 469
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți, care 
include funcțiile manageriale și de 
supraveghere, are autoritate supremă în 
luarea deciziilor și este abilitată să 
stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății. Din organul de 
conducere fac parte persoane care conduc 
efectiv activitatea societății;

27. „organ de conducere” înseamnă 
structura de conducere a unei societăți de 
investiții, a unui operator de piață sau a 
unui furnizor de servicii de raportare a 
datelor, care include funcțiile manageriale 
și de supraveghere, are autoritate supremă 
în luarea deciziilor și este abilitată să 
stabilească strategia, obiectivele și direcția 
generală a societății de investiții, a 
operatorului de piață sau a furnizorului 



PE489.464v01-00 58/174 AM\901764RO.doc

RO

de servicii de raportare a datelor, inclusiv 
persoanele care conduc efectiv activitatea 
entității;

Or. en

Justificare

Definiția organului de conducere ar trebui să fie coerentă în cadrul MiFIR și al MiFID. 
Același amendament se regăsește și în MiFIR.

Amendamentul 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „organ de conducere în exercițiul 
funcției de supraveghere” înseamnă 
exercitarea de către organul de conducere 
a funcției de supraveghere, care constă în 
supervizarea și monitorizarea procesului 
decizional al conducerii;

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 471
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „tranzacționare algoritmică” înseamnă 30. „tranzacționare algoritmică” înseamnă 
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tranzacționarea de instrumente financiare 
pe baza unui algoritm computerizat care 
stabilește în mod automat, cu intervenție 
umană minimă sau fără intervenție umană, 
unii parametri individuali ai ordinelor, 
precum inițierea ordinului, momentul 
inițierii, prețul sau cantitatea ordinului sau 
modul în care ordinul să fie gestionat după 
trimiterea lui. Această definiție nu include 
sistemele utilizate exclusiv în scopul 
direcționării ordinelor către unul sau mai 
multe locuri de tranzacționare sau al 
confirmării ordinelor;

tranzacționarea de instrumente financiare 
pe baza unui algoritm computerizat care 
stabilește în mod automat, cu intervenție 
umană minimă sau fără intervenție umană, 
toți sau aproape toți sau o parte 
semnificativă a parametrilor individuali ai 
ordinelor, precum inițierea ordinului, 
momentul inițierii, prețul sau cantitatea 
ordinului sau modul în care ordinul să fie 
gestionat după trimiterea lui. Această 
definiție nu include sistemele utilizate 
exclusiv în scopul direcționării ordinelor 
către unul sau mai multe locuri de 
tranzacționare sau al confirmării ordinelor;

Or. en

Justificare

Definiția tranzacționării algoritmice prezentată de Comisie cuprinde orice societate care 
utilizează algoritmi în cadrul strategiei sale de tranzacționare, inclusiv prelucrarea 
automatizată postexecutare.  Acest amendament îmbunătățește claritatea.

Amendamentul 472
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „tranzacționare de mare frecvență” 
înseamnă tranzacționare algoritmică cu 
următoarele caracteristici:
1. un număr mare de ordine comparativ 
cu numărul mediu de ordine ale 
participanților activi în locul în cauză;
2. anularea/înlocuirea rapidă a ordinelor;
3. tranzacționarea în cont propriu;
5. poziții nete nesemnificative la sfârșitul 
zilei (poziție închisă);
6. deținerea unor poziții pentru fiecare 
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perioadă scurtă de deținere;
7. obținerea unor marje foarte mici pentru 
fiecare tranzacție;
8. utilizarea sistemelor de prelucrare a 
ordinelor cu viteze apropriate de timpul de 
latență minimă a tranzacției;
9. utilizarea serviciilor de colocare și 
proximitate și furnizarea de date 
individuale;
10. interesul față de instrumentele foarte 
lichide;
11. utilizarea programelor pentru 
calculator sau a algoritmilor în procesul 
decizional automatizat pentru inițierea, 
generarea, direcționarea și executarea 
ordinelor.
AEVMP revizuiește anual caracterul 
adecvat al definiției de mai sus pentru a 
asigura conformitatea acesteia cu 
evoluțiile pieței, concordanța cu gama de 
valori mobiliare vizate și monitorizarea 
corespunzătoare de către piețele 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri și 
prezintă rapoarte Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

În măsura în care se definește tranzacționarea de mare frecvență, este important să se 
stabilească criteriile minime ale unei strategii privind tranzacționarea de mare frecvență, 
astfel încât să se asigure că aceasta poate fi identificată, precum și aplicată în contextul 
articolului 17 alineatul (3). AEVMP ar trebui să revizuiască periodic caracterul adecvat al 
acestor criterii pentru a asigura că acestea rezistă în timp, pe măsură ce piețele evoluează.

Amendamentul 473
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „strategie de tranzacționare de mare 
frecvență” înseamnă o strategie de 
tranzacționare a unui instrument 
financiar care implică tranzacționarea de 
mare frecvență și care prezintă cel puțin 
cinci dintre următoarele caracteristici:
(i) utilizarea sistemelor de colocare sau de 
găzduire în proximitate;
(ii) utilizarea accesului direct la piață;
(iii) implicarea unei rotații zilnice a 
portofoliului de cel puțin 50 %;
(iv) raportul dintre ordine și tranzacții 
depășește 4:1;
(v) proporția ordinelor anulate (inclusiv 
anulări parțiale) depășește 20 %;
(vi) majoritatea pozițiilor deținute sunt 
lichidate în aceeași zi;
(vii) peste 50 % dintre ordine sau 
tranzacții sunt efectuate în cadrul unor 
locuri de tranzacționare care oferă 
reduceri sau rabaturi pentru ordinele care 
furnizează lichiditate și sunt eligibile 
pentru astfel de reduceri;

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească strategiile de tranzacționare de mare frecvență, astfel încât să 
se asigure diferențierea de alți investitori de pe piață. Prin urmare, prezentul amendament 
propune înăsprirea unor criterii pentru a împiedica eludarea normelor de către cei care 
utilizează strategii de tranzacționare de mare frecvență.

Amendamentul 474
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „tranzacționare de mare frecvență” 
înseamnă o formă de tranzacționare 
algoritmică a cărei profitabilitate depinde 
de capacitatea tehnologiei utilizate de a 
transmite, de a anula sau de a modifica 
ordinele la intervale apropiate de timpul 
de latență minimă al mecanismului 
pentru transmiterea, anularea sau 
modificarea ordinelor;

Or. en

Justificare

Este important să se distingă tranzacționarea de mare frecvență de algoritmii care stau la 
baza strategiilor de tranzacționare care nu sunt dependente de o viteză mai mare decât a 
celorlalți participanți la piață.

Amendamentul 475
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „tranzacționare de mare frecvență” 
înseamnă tranzacționarea unor 
instrumente financiare, în cazul căreia un 
program pentru calculator stabilește în 
mod automat parametrii individuali ai 
ordinelor, accesul la locurile de 
executare, accesul la datele referitoare la 
piață și direcționarea ordinelor și care are 
următoarele caracteristici:
(a) o proporție foarte ridicată a ordinelor 
comparativ cu tranzacțiile;
(b) perioade foarte scurte de deținere;
(c) utilizarea sistemelor de colocare;
(d) rotație zilnică a portofoliului de cel 
puțin 50 %.
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Autoritățile competente stabilesc 
caracteristicile individuale pentru fiecare 
loc de tranzacționare în conformitate cu 
caracteristicile și lichiditatea sa.

Or. en

Amendamentul 476
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „strategie de tranzacționare de mare 
frecvență” înseamnă o strategie de 
tranzacționare în cont propriu a unui 
instrument financiar care implică 
tranzacționarea de mare frecvență și care 
prezintă cel puțin patru dintre 
următoarele caracteristici:
(i) utilizarea sistemelor de colocare sau 
accesul direct la piață;
(ii) implicarea unei rotații zilnice a 
portofoliului de cel puțin 50 %;
(iii) raportul dintre ordine și tranzacții 
depășește 4:1;
(iv) proporția ordinelor anulate depășește 
20 %;
(v) majoritatea pozițiilor deținute sunt 
lichidate în aceeași zi;
(vi) peste 50 % dintre ordine sau tranzacții 
sunt efectuate în cadrul unor locuri de 
tranzacționare care oferă reduceri sau 
rabaturi pentru ordinele care furnizează 
lichiditate și sunt eligibile pentru astfel de 
reduceri;

Or. en



PE489.464v01-00 64/174 AM\901764RO.doc

RO

Amendamentul 477
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „strategie de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență” înseamnă 
o strategie de tranzacționare algoritmică 
care se caracterizează prin deținerea unor 
poziții pentru perioade scurte de timp, 
utilizând sisteme de prelucrare a ordinelor 
cu viteze apropiate de timpul de latență 
minimă a tranzacției, precum și prin 
infrastructura destinată reducerii la 
minimum a timpului de latență al rețelei 
și a altor tipuri de latență în mod 
continuu, independent de fluxul de ordine 
prezentat societății de investiții de către 
clienții săi.
În special, o strategie de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență, astfel cum 
este definită mai sus, poate conține unul 
sau mai multe dintre următoarele 
elemente:
(a) inițierea, generarea, direcționarea și 
executarea ordinelor sunt determinate de 
sistem fără intervenție umană pentru 
fiecare tranzacție sau ordin individual;
(b) un interval scurt de timp pentru 
stabilirea și lichidarea pozițiilor;
(c) o rotație zilnică mare a portofoliului;
(d) o proporție ridicată a ordinelor 
comparativ cu tranzacțiile pe parcursul 
zilei curente; și
(e) încheierea zilei de cotație cu o poziție 
închisă sau aproape de o poziție închisă.

Or. en
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Justificare

Inspirat dintr-un document neoficial al Comisiei Europene.

Amendamentul 478
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30b. „strategie de tranzacționare de mare 
frecvență” înseamnă o strategie de 
tranzacționare în cont propriu a unui 
instrument financiar, care implică 
tranzacționarea de mare frecvență și care 
prezintă următoarele caracteristici:
(i) utilizarea sistemelor de colocare;
(ii) implicarea unei rotații zilnice a 
portofoliului de cel puțin 50 %;
(iii) raportul dintre ordine și tranzacții 
depășește 250:1 pe parcursul zilei 
curente;
(iv) proporția ordinelor anulate depășește 
20 %;
(v) majoritatea pozițiilor deținute sunt 
lichidate în aceeași zi;
AEVMP revizuiește anual caracterul 
adecvat al criteriilor enumerate mai sus 
pentru a asigura conformitatea acestora 
cu evoluțiile pieței, concordanța cu gama 
de valori mobiliare vizate și monitorizarea 
corespunzătoare de către piețele 
reglementate, MTF-uri și OTF-uri și 
prezintă rapoarte Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei.

Or. en
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Justificare

În măsura în care se definește tranzacționarea de mare frecvență, este important să se 
stabilească criteriile minime ale unei strategii privind tranzacționarea de mare frecvență, 
astfel încât să se asigure că aceasta poate fi identificată, precum și aplicată în contextul 
articolului 17 alineatul (3). AEVMP ar trebui să revizuiască periodic caracterul adecvat al 
acestor criterii pentru a asigura că acestea rezistă în timp, pe măsură ce piețele evoluează.

Amendamentul 479
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30b. „strategie de tranzacționare de mare 
frecvență” înseamnă o strategie de 
tranzacționare algoritmică care se 
caracterizează prin deținerea unor poziții 
pentru perioade scurte de timp, utilizând 
sistemele de prelucrare a ordinelor cu 
viteze apropiate de timpul de latență 
minimă a tranzacției, precum și prin 
infrastructura destinată reducerii la 
minimum a timpului de latență al rețelei 
și a altor tipuri de latență în mod 
continuu, independent de fluxul de ordine 
prezentat societății de investiții de către 
clienții săi.
În special, o strategie de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență, astfel cum 
este definită mai sus, poate conține unul 
sau mai multe dintre următoarele 
elemente:
– inițierea, generarea, direcționarea și 
executarea ordinelor sunt determinate de 
sistem fără intervenție umană pentru 
fiecare tranzacție sau ordin individual;
– un interval scurt de timp pentru 
stabilirea și lichidarea pozițiilor;
– o rotație zilnică mare a portofoliului;
– o proporție ridicată a ordinelor 
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comparativ cu tranzacțiile pe parcursul 
zilei curente; și
– încheierea zilei de cotație cu o poziție 
închisă sau aproape de o poziție închisă.

Or. en

Justificare

Definiție sugerată de Comisie într-un document neoficial.

Amendamentul 480
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30d. „acces sponsorizat” înseamnă o 
procedură prin care o societate de 
investiții care este membru sau participant 
sau utilizator al unei platforme de 
tranzacționare permite clienților să 
transmită ordine pe cale electronică și 
direct către o anumită platformă de 
tranzacționare, prin identificarea 
tranzacționării de către societatea de 
investiții, fără ca ordinele să fie transmise 
prin intermediul sistemelor interne de 
tranzacționare electronică ale societății de 
investiții.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament propus este de a sublinia metodele diferite prin care participanții 
la piață pot avea acces la o platformă de tranzacționare. Această formulare este preluată din 
orientările AEVMP referitoare la sisteme și controale, care au fost emise la 
22 decembrie 2011,  ESMA/2011/456.
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Amendamentul 481
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 30e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30e. accesul „necontrolat” sau „nefiltrat” 
la o piață reglementată sau la un MTF, în 
care ordinele unui client nu sunt supuse 
unor controale pretranzacționare înainte 
de a fi trimise către o piață reglementată 
sau către un MTF, este interzis în temeiul 
MiFID. Prin urmare, un client cu acces 
sponsorizat nu ar trebui să aibă niciodată 
posibilitatea de a trimite un ordin către o 
platformă de tranzacționare fără ca acesta 
să fie supus unor controale anterioare 
tranzacționării de către societatea de 
investiții.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament propus este de a sublinia metodele diferite prin care participanții 
la piață pot avea acces la o platformă de tranzacționare. Această formulare este preluată din 
orientările AEVMP referitoare la sisteme și controale, care au fost emise la 
22 decembrie 2011,  ESMA/2011/456.

Amendamentul 482
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. „acces electronic direct”, cu referire 
la un loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 

eliminat
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transmite, în mod electronic, ordine 
referitoare la un instrument financiar 
direct către locul de tranzacționare. 
Această definiție include o astfel de 
procedură, indiferent dacă aceasta 
implică sau nu utilizarea de către 
persoana în cauză a infrastructurii 
participantului sau membrului respectiv, 
sau a unui alt sistem de conectare pus la 
dispoziție de acesta, pentru a transmite 
ordine;

Or. en

Amendamentul 483
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. „acces electronic direct”, cu referire la 
un loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, în mod electronic, ordine 
referitoare la un instrument financiar 
direct către locul de tranzacționare. 
Această definiție include o astfel de 
procedură, indiferent dacă aceasta 
implică sau nu utilizarea de către 
persoana în cauză a infrastructurii 
participantului sau membrului respectiv, 
sau a unui alt sistem de conectare pus la 
dispoziție de acesta, pentru a transmite 
ordine;

31. „acces electronic direct” înseamnă o 
procedură prin care o societate de investiții 
care este membru sau participant sau 
utilizator al unei platforme de 
tranzacționare permite clienților să 
transmită ordine pe cale electronică către 
sistemele interne de tranzacționare 
electronică ale societății de investiții care 
sunt transmise ulterior în mod automat 
către o anumită platformă de 
tranzacționare prin identificarea 
tranzacționării de către societatea de 
investiții;

Or. en
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Justificare

Scopul acestui amendament propus este de a sublinia metodele diferite prin care participanții 
la piață pot avea acces la o platformă de tranzacționare. Această formulare este preluată din 
orientările AEVMP referitoare la sisteme și controale, care au fost emise la 
22 decembrie 2011,  ESMA/2011/456.

Amendamentul 484
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. „acces electronic direct”, cu referire la 
un loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, în mod electronic, ordine 
referitoare la un instrument financiar direct 
către locul de tranzacționare. Această 
definiție include o astfel de procedură, 
indiferent dacă aceasta implică sau nu 
utilizarea de către persoana în cauză a 
infrastructurii participantului sau 
membrului respectiv, sau a unui alt sistem 
de conectare pus la dispoziție de acesta, 
pentru a transmite ordine;

31. „acces direct la piață”, cu referire la un 
loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, pe cale electronică, ordine 
referitoare la un instrument financiar direct 
către locul de tranzacționare. Această 
definiție include o astfel de procedură, 
indiferent dacă aceasta implică sau nu 
utilizarea de către persoana în cauză a 
infrastructurii participantului sau 
membrului respectiv, sau a unui alt sistem 
de conectare pus la dispoziție de acesta, 
pentru a transmite ordine;

Or. en

Justificare

Sintagma „acces electronic direct” la care se face trimitere ar trebui să fie înlocuită cu 
„acces la piață direct” în scopul alinierii cu orientările tehnice ale AEVMP, emise în 
februarie 2012 și intitulate „Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat 
pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente” 
ESMA/2012/122 (RO).

Amendamentul 485
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. „acces electronic direct”, cu referire la 
un loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, în mod electronic, ordine 
referitoare la un instrument financiar direct 
către locul de tranzacționare. Această 
definiție include o astfel de procedură, 
indiferent dacă aceasta implică sau nu 
utilizarea de către persoana în cauză a 
infrastructurii participantului sau 
membrului respectiv, sau a unui alt sistem 
de conectare pus la dispoziție de acesta, 
pentru a transmite ordine;

31. „acces electronic direct”, cu referire la 
un loc de tranzacționare, înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, pe cale electronică, ordine 
referitoare la un instrument financiar direct 
către locul de tranzacționare. Această 
definiție implică utilizarea de către 
persoana în cauză a infrastructurii 
membrului respectiv;

Or. en

Amendamentul 486
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „acces direct la piață” înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, pe cale electronică, ordine 
către sistemele interne de tranzacționare 
electronică ale societății de investiții 
pentru a fi transmise ulterior în mod 
automat către un anumit loc de 
tranzacționare în conformitate cu codul 
de tranzacționare al societății de investiții.
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Or. en

Amendamentul 487
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31b. „acces sponsorizat” înseamnă o 
procedură prin care un participant sau un 
membru al unui loc de tranzacționare 
permite unei persoane să utilizeze codul 
său de tranzacționare pentru a putea 
transmite, pe cale electronică, ordine 
către un anumit loc de tranzacționare, în 
conformitate cu codul de tranzacționare 
al societății de investiții, fără ca ordinele 
să fie direcționate prin sistemele interne 
de tranzacționare electronică ale societății 
de investiții.

Or. en

Amendamentul 488
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „operațiune de vânzare și de 
cumpărare simultană în cont propriu” 
înseamnă o operațiune care presupune 
două sau mai multe componente și la care 
o societate de investiții sau un operator de 
piață este parte, fiind efectuată în scopul 
facilitării unuia sau a mai multor ordine 
ale clienților și neavând ca rezultat 
acceptarea riscului de piață de către 
societatea de investiții;
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Or. en

Justificare

Aceasta este definiția operațiunilor de vânzare și de cumpărare simultane în cont propriu, 
care sunt diferite de tranzacționarea în cont propriu. Operațiunile de vânzare și de 
cumpărare simultană în cont propriu se referă la operațiuni în cadrul cărora societatea sau 
operatorul este plasat la mijloc și devine cumpărător pentru vânzător și vânzător pentru 
cumpărător. Acest tip de operațiune poate facilita tranzacțiile clienților și / sau posibilitatea 
de a da un caracter anonim tranzacțiilor.

Amendamentul 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „poziții care perturbă piața” 
înseamnă poziții care nu reduc în mod 
obiectiv riscurile legate direct de 
activitățile comerciale ce au drept obiect o 
anumită marfă și care depășesc nivelul 
impus pentru a furniza lichiditate 
suficientă pozițiilor care reduc în mod 
obiectiv riscurile legate direct de 
activitățile comerciale ce au ca obiect o 
anumită marfă sau care altfel perturbă 
funcția pieței de descoperire a prețurilor;

Or. en

Justificare

Definiție necesară pentru a face diferența între pozițiile speculative și cele de neutralizare a 
riscurilor (hedging).

Amendamentul 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 33a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „investiții bazate pe asigurări” 
înseamnă contracte de asigurare în cadrul 
cărora suma datorată clientului este 
expusă valorii de piață a unui activ sau 
este plătită dintr-un activ sau din valoarea 
de referință, iar activul nu este deținut în 
mod direct client;

Or. en

Justificare

Investițiile bazate pe asigurări ar trebui incluse în domeniul de aplicare a MiFID.

Amendamentul 491
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „activitate speculativă excesivă” 
înseamnă, în sensul prezentei directive, o 
activitate de tranzacționare a unui activ în 
temeiul unor contracte de vânzare a 
activului respectiv cu livrare viitoare, care 
se desfășoară sau se supune regulilor 
locurilor de tranzacționare sau ale 
piețelor OTC cu privire la un contract 
principal de descoperire a prețurilor, care 
prezintă sau conduce la un risc 
semnificativ de volatilitate, de denaturări 
sau de modificări nejustificate în 
formarea ordonată a prețurilor pentru 
activul respectiv sau care determină o 
abatere de la parametrii fundamentali în 
formarea prețurilor;

Or. en
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Justificare

Speculatorii sunt utili pe piețele de mărfuri pentru a asigura lichiditatea necesară pentru 
tranzacțiile de acoperire bona fide atunci când există dezechilibre între hedgerii care 
efectuează operațiuni de cumpărare (long) și cei care efectuează operațiuni de vânzare 
(short). Cu toate acestea, pe unele piețe de mărfuri numărul hedgerilor este mai mic decât cel 
al speculatorilor, ceea ce conduce la riscul ca nivelul prețurilor și volatilitatea să nu mai fie 
determinate de parametrii fundamentali. Definiția „activității speculative excesive” justifică 
în plus intervenția autorităților de supraveghere și a piețelor în scopul protejării intereselor 
hedgerilor.

Amendamentul 492
Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „activitate speculativă excesivă” 
înseamnă poziții deținute de o persoană, 
inclusiv un grup sau o categorie de 
persoane, care nu reduc în mod obiectiv 
riscurile legate direct de activitățile 
comerciale ale persoanei respective, 
având ca obiect o anumită marfă și pentru 
care contrapartea nu reduce riscurile 
legate direct de activitățile sale 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 493
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. „activități de reducere a riscurilor 
activității principale” înseamnă 
neutralizarea riscurilor (hedging) legate 
de producție, vânzări și a altor riscuri;
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Or. en

Justificare

Având în vedere importanța definiției acoperirii riscurilor pentru exceptare, intenția Comisiei 
menționată la considerentul 88 ar trebui să fie introdusă în mod direct în prezenta directivă. 
Tranzacționarea în vederea neutralizării numeroaselor riscuri este un element esențial pentru 
îmbunătățirea siguranței piețelor pentru valori mari. Pentru a permite societăților 
nefinanciare să neutralizeze cât mai multe riscuri posibil, ar trebui să se adauge în definiție 
ideea de neutralizare a riscurilor legate de vânzări.

Amendamentul 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33b. „costul total al furnizorului” 
înseamnă toate costurile suportate de 
client, reprezentând sumele plătite unei 
societăți de investiții la achiziționarea 
unui serviciu de investiții sau a unui 
instrument financiar, care se calculează 
pe o bază anuală și includ:
(a) onorariul anual de administrare;
(b) costurile de custodie și administrare;
(c) comisioane de performanță, bazate pe 
comisionul de performanță perceput în 
ultimele 12 luni sau media acestora pe o 
perioadă de până la trei ani, în cazul în 
care există date disponibile;
(d) costul de tranzacționare, bazat pe 
comisionul de performanță perceput în 
ultimele 12 luni sau media acestora pe o 
perioadă de până la trei ani, în cazul în 
care există date disponibile;
(e) costurile totale ale tuturor fondurilor 
de bază, care cuprind prețul aplicat în 
momentul inițierii investiției de către fond 
în fonduri OPCVM, ETF sau fonduri de 
investiții cu capital fix sau orice alt 
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mecanism de punere în comun;
(f) orice alte costuri care nu au fost 
menționate mai sus;
Costul total al furnizorului se calculează 
ca procent pe an.

Or. en

Justificare

Această definiție va asigura că toate costurile plătite de investitor vor fi clarificate, asigurând 
un nivel înalt de informare și transparență.

Amendamentul 495
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33b. „tranzacție de acoperire bona fide” 
înseamnă:
(a) o tranzacție sau o poziție care:
(i) înlocuiește tranzacțiile efectuate sau 
care urmează să fie efectuate sau pozițiile 
deținute sau care urmează să fie deținute 
ulterior în cadrul unui canal fizic de 
distribuție;
(ii) este adecvată din punct de vedere 
economic pentru reducerea riscurilor în 
controlul și administrarea unei societăți 
comerciale;
și
(iii) rezultă din eventuala modificare a 
valorii:
– activelor pe care o persoană le deține, le 
produce, le prelucrează sau le 
comercializează sau pentru care 
anticipează deținerea, producerea, 
prelucrarea sau comercializarea;
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– pasivelor pe care o persoană le deține 
sau pe care le anticipează; sau
– serviciilor pe care o persoană le 
furnizează, le achiziționează sau pentru 
care anticipează furnizarea sau 
achiziționarea;
sau
(b) o tranzacție sau o poziție care reduce 
riscurile asociate unei poziții ce rezultă 
dintr-un instrument derivat care:
(i) a fost executată în sens opus unei 
contrapărți pentru care tranzacția s-ar 
califica drept tranzacție de acoperire bona 
fide în conformitate cu litera (a);
(ii) sau care îndeplinește cerințele de la 
litera (a).

Or. en

Justificare

Pentru a promova avantajele economice ale piețelor de mărfuri, este important să se 
definească operațiunea de acoperire. Supravegherea pieței ar trebui să promoveze interesele 
acelor părți care sunt expuse prețurilor mărfurilor, aceasta fiind o consecință inevitabilă a 
activității, și nu a unei speculații asupra prețurilor. Exceptările ar trebui să fie corelate cu 
această definiție, întrucât acest lucru este realizat în EMIR și în Legea Dodd Frank.

Amendamentul 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33c. „costul total al investiției” înseamnă 
toate costurile suportate de un client la 
achiziționarea unui serviciu de investiții 
sau a unui instrument financiar prin 
intermediul unui canal de vânzare, care 
includ costul total plătit furnizorului și 
următoarele costuri calculate în procente 
per an:
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(a) taxe de platformă, în cazul în care nu 
sunt deja incluse în costul total al 
furnizorului;
(b) costuri de intrare și de ieșire, 
amortizate în termen de cinci ani, pe 
durata presupusă a investiției, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel;
(c) comisioane de consultanță, cu excepția 
reducerilor acordate clienților, amortizate 
în termen de cinci ani, pe durata 
presupusă a investiției, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel;
(d) orice alte costuri care nu au fost 
menționate mai sus.
Costul total al investiției este calculat în 
procente pe an.

Or. en

Justificare

Această definiție va garanta că toate costurile suportate de investitor vor fi clarificate, 
asigurând un grad înalt de informare și transparență.

Amendamentul 497
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței, 
în special cu privire la punctul 30a de la 
alineatul (2).

Or. en
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Justificare

În cazul în care definiția strategiilor de tranzacționare de mare frecvență s-ar dovedi prea 
restrictivă sau insuficient de restrictivă, ar trebui să fie posibil să se utilizeze acte delegate 
pentru a fi îmbunătățită.

Amendamentul 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor 
pieței.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol sau să le modifice, după caz, pentru 
ca acesta să ia în considerare:

(a) evoluțiile tehnice pe piețele financiare;
(b) lista practicilor abuzive menționate la 
articolul 34b litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. …/… al Parlamentului 
European și al Consiliului din … [MAR], 
în special cu privire la tranzacționarea de 
mare frecvență și inclusiv introducerea și 
retragerea ordinelor fără intenția de a 
tranzacționa („spoofing”), inundarea 
pieței cu un volum mare de ordine („quote 
stuffing”) și introducerea de ordine 
pentru a crește prețul în direcția opusă 
(„layering”), dar fără a se limita la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 499
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței.

(3) AEVMP poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care să 
specifice elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*. 
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
__________________
* JO: a se introduce data …

Or. en

Justificare

Capacitatea de a specifica elemente tehnice ale definițiilor în temeiul MiFID este efectiv o 
competență de modificare a domeniului de aplicare a directivei.  În cazul în care această 
competență are un simplu caracter tehnic, având ca scop adaptarea definițiilor la evoluțiile 
pieței, atunci AEVMP este calificată într-o mai mare măsură să o aprecieze.

Amendamentul 500
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri care să specifice 
anumite elemente tehnice ale definițiilor 
menționate la alineatul (1) din prezentul 

(3) AEVMP înaintează Comisiei proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
privind măsuri care să specifice elemente 
tehnice ale definițiilor menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol, pentru a 
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articol, pentru a le adapta evoluțiilor pieței. le adapta, printre altele, evoluțiilor pieței.

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale 
acestor standarde tehnice de reglementare 
până la [31 decembrie 2012].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 501
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru impune ca 
furnizarea de servicii de investiții sau 
exercitarea activităților de investiții ca 
ocupație sau activitate obișnuită cu titlu 
profesional să facă obiectul unei autorizări 
prealabile în conformitate cu dispozițiile 
prezentului capitol. O astfel de autorizație 
este acordată de autoritatea competentă a 
statului membru de origine desemnată în 
conformitate cu articolul 69.

(1) Fiecare stat membru impune ca 
furnizarea de servicii de investiții sau 
exercitarea activităților de investiții ca 
ocupație sau activitate obișnuită cu titlu 
profesional să facă obiectul unei autorizări 
prealabile în conformitate cu dispozițiile 
prezentului capitol și cu articolul 31 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR]. O 
astfel de autorizație este acordată de 
autoritatea competentă a statului membru 
de origine desemnată în conformitate cu 
articolul 69.

Or. en

Amendamentul 502
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), statele membre permit 
oricărui operator de piață să exploateze un 
MTF sau un OTF, cu condiția să se fi 
verificat în prealabil că respectivul operator 
respectă dispozițiile prezentului capitol.

(2) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), statele membre permit 
oricărui operator de piață să exploateze un 
MTF, cu condiția să se fi verificat în 
prealabil că respectivul operator respectă 
dispozițiile prezentului capitol.

Or. en

Amendamentul 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre dispun ca persoanele 
fizice care furnizează consultanță de 
investiții, consultanță de investiții 
independentă sau, după caz, consultanță 
de investiții auxiliară clienților, să aibă un 
nivel adecvat de cunoștințe și de 
competență pe baza unor calificări 
recunoscute.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții poate avea un impact imens asupra vieții cetățenilor. Astfel, 
consultanții ar trebui să fie obligați să aibă nivelul de calificare necesar pentru a oferi 
consultanță clienților cu privire la modul în care aceștia să își investească capitalurile.

Amendamentul 504
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre dispun ca persoanele 
fizice care furnizează consultanță de 
investiții sau, după caz, consultanță de 
investiții auxiliară clienților, să aibă un 
nivel adecvat de cunoștințe și de 
competență pe baza unor calificări 
recunoscute.
Statele membre impun, de asemenea, ca 
aceste persoane să urmeze cursuri de 
formare profesională continuă pentru a-și 
îmbunătăți și confirma cunoștințele și 
competența.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții are un impact imens asupra vieții oamenilor. Astfel, consultanții ar 
trebui să fie obligați să aibă nivelul de calificare necesar pentru a oferi consultanță clienților 
cu privire la modul în care aceștia să își investească capitalurile.

Amendamentul 505
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de origine se asigură că 
autorizația precizează serviciile sau 
activitățile de investiții pe care societatea 
de investiții respectivă este autorizată să le 
furnizeze. Autorizația poate acoperi unul 
sau mai multe dintre serviciile auxiliare 
prevăzute în anexa I secțiunea B. Cu toate 
acestea, în niciun caz, ea nu poate fi 
eliberată exclusiv pentru prestarea de 
servicii auxiliare.

(1) Statul membru de origine se asigură că 
autorizația precizează serviciile sau 
activitățile de investiții pe care societatea 
de investiții respectivă este autorizată să le 
furnizeze. Autorizația poate acoperi unul 
sau mai multe dintre serviciile auxiliare 
prevăzute în anexa I secțiunea B. Cu toate 
acestea, în niciun caz, ea nu poate fi 
eliberată exclusiv pentru prestarea de 
servicii auxiliare. AEVMP reexaminează 
autorizația în cazul în care există 
suspiciuni privind încălcarea dispozițiilor 
prezentei directive și în cazul unei 
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reclamații depuse într-un termen 
rezonabil de către terți interesați și poate 
anula autorizația pentru a asigura 
stabilitatea pieței financiare.

Or. en

Justificare

Datorită faptului că alineatul (3) din prezentul articol prevede acordarea unui „pașaport 
european” instituțiilor financiare, AEVMP ar trebui să ancheteze instituțiile financiare la 
nivel european.

Amendamentul 506
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza:

eliminat

(a) informațiile ce urmează a fi furnizate 
autorităților competente, în temeiul 
articolului 7 alineatul (2), inclusiv 
programul  de activitate;
(b) sarcinile comitetului de numire 
prevăzut la articolul 9 alineatul (2)
(c) cerințele aplicabile administrării 
societăților de investiții în temeiul 
articolului 9 alineatul (8) și informațiile 
pentru notificarea în temeiul articolului 9 
alineatul (5);
(d) cerințele aplicabile acționarilor și 
membrilor care dețin participații 
calificate, precum și obstacolele care ar 
putea împiedica exercitarea efectivă a 
funcțiilor de supraveghere ale autorității 
competente, în temeiul articolului 10 
alineatele (1) și (2).
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AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 
2016].
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Standardul pare inutil.

Amendamentul 507
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru a 
stabili formularele, modelele și procedurile 
standard pentru notificarea și furnizarea de 
informații prevăzute la articolul 7 alineatul 
(2) și la articolul 9 alineatul (5).

AEVMP poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili formularele, modelele și 
procedurile standard pentru notificarea și 
furnizarea de informații prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 508
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [31 decembrie 2016]. 

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 509
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot retrage 
autorizația oricărei societăți de investiții 
care:

Autoritățile competente sau AEVMP pot 
retrage autorizația oricărei societăți de 
investiții care:

Or. en

Amendamentul 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărei 
societăți de investiții să aibă în orice 
moment o reputație suficient de bună, să 
posede suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Statele 
membre se asigură că membrii organului 
de conducere îndeplinesc în special 
următoarele condiții:

(1) Membrii organului de conducere au în 
orice moment o reputație suficient de bună, 
să posede suficiente cunoștințe, competențe 
și experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Statele 
membre se asigură că membrii organului 
de conducere îndeplinesc în special 
următoarele condiții:

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 511
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărei societăți 
de investiții să aibă în orice moment o 
reputație suficient de bună, să posede 
suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Statele 
membre se asigură că membrii organului 
de conducere îndeplinesc în special 
următoarele condiții:

(1) Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărei societăți 
de investiții să aibă în orice moment o 
reputație suficient de bună, să posede 
suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Membrii 
organului de conducere îndeplinesc în 
special următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 512
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărei societăți 
de investiții să aibă în orice moment o 
reputație suficient de bună, să posede 
suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Statele 
membre se asigură că membrii organului 
de conducere îndeplinesc în special 

(1) Statele membre impun ca toți membrii 
organului de conducere al oricărei societăți 
de investiții să aibă în orice moment o 
reputație suficient de bună, să posede 
suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență și să dedice suficient timp 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Având în 
vedere caracterul și complexitatea 
societății de investiții și ale activităților 
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următoarele condiții: sale, statele membre se asigură că membrii 
organului de conducere îndeplinesc în 
special următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragrafele 1 și 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Membrii organului de conducere dedică 
suficient timp pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în cadrul societății 
de investiții. Ei nu pot combina simultan 
mai multe dintre funcțiile de mai jos:

(a) Membrul organului de conducere al 
unei instituții, care intenționează să 
dețină simultan o funcție în cadrul 
organului de conducere al mai multor 
instituții, ia în considerare caracterul și 
circumstanțele individuale, amploarea și 
complexitatea activităților instituției. 
Membrii organului de conducere al 
instituțiilor care au o dimensiune, o 
organizare internă și o natură juridică 
importante și ale căror activități au un 
caracter, un domeniu de aplicare și o 
complexitate semnificativă, nu pot 
combina simultan mai multe dintre 
funcțiile de mai jos, cu excepția cazului în 
care aceștia pot justifica contrariul în fața 
autorității competente relevante:

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existe în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 514
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragrafele 1 și 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Membrii organului de conducere dedică 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în cadrul societății de investiții. 
Ei nu pot combina simultan mai multe 
dintre funcțiile de mai jos:

(a) Membrii organului de conducere dedică 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în cadrul societății de investiții. 
Ei nu pot combina simultan mai multe 
dintre funcțiile de mai jos în cadrul 
entităților de interes public:

Or. en

Justificare

Constrângerile cantitative vor conduce la probleme grave legate de recrutarea persoanelor 
calificate și suficient de competente. În țările mai mici, pot apărea, drept rezultat, probleme 
semnificative în îndeplinirea cerințelor privind alcătuirea organului de conducere, prezentate 
în propunere. Funcțiile de conducere, de exemplu, în cadrul cooperativelor imobiliare sau în 
cadrul societăților cu răspundere limitată, nu ar trebui să fie luate în considerare ca funcții 
de conducere în acest articol. „Entitățile de interes public”, prin urmare, ar trebui să fie 
adăugate în text.

Amendamentul 515
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) funcție de conducere executivă cu două 
funcții de conducere neexecutive;

(i) funcție de conducere executivă cu trei 
funcții de conducere neexecutive;

Or. en

Justificare

În stabilirea numărului funcțiilor de conducere deținute în același timp de un membru al 
organului de conducere se țină seama de situația specifică, precum și de caracterul, 
amploarea și complexitatea activităților instituției. O formulare prea strictă în această 
privință ar putea pune probleme pe piețele mai mici, în special pentru instituțiile mai mici.
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Amendamentul 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) patru funcții de conducere 
neexecutive.

(ii) cinci funcții de conducere neexecutive.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 517
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup, inclusiv OPCVM și / sau FIA 
exploatate sau administrate de un 
membru al aceluiași grup, sunt 
considerate ca fiind o singură funcție de 
conducere.

Or. en

Justificare

În domeniul guvernanței corporative, specifice MiFID spre deosebire de CRD IV, este 
important să se recunoască faptul că anumite structuri ale fondurilor corespund structurilor 
juridice specifice prevăzute de cerințele din fiecare stat membru; ca atare, acestea ar trebui 
să beneficieze de o abordare ușor modificată.
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Amendamentul 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Funcțiile de conducere deținute în cadrul 
organului de conducere al instituțiilor (i) 
care sunt membre ale aceluiași grup sau 
(ii) care sunt membre ale aceluiași sistem 
de protecție instituțională, în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile de la 
articolul 108 alineatul (7) din Directiva 
[CRD IV] sau (iii) din cadrul 
întreprinderilor (inclusiv instituții 
nefinanciare) în care instituția deține o 
participație calificată sunt considerate ca 
fiind o singură funcție de conducere.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 519
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul aceluiași 
grup sunt considerate ca fiind o singură 
funcție de conducere.

Funcțiile de conducere executive sau 
neexecutive deținute în cadrul (i) aceluiași 
grup consolidat sau (ii) al unui grup de 
societăți care sunt filiale, societăți 
asociate sau participații ale aceluiași 
holding industrial sunt considerate ca fiind 



AM\901764RO.doc 93/174 PE489.464v01-00

RO

o singură funcție de conducere.

Or. en

Justificare

Aceasta este o clarificare a faptului că nu numai grupurile consolidate fac obiectul acestei 
exceptări, ci și grupurile de societăți deținute de același holding industrial, pentru a asigura 
că modelul de afaceri al acestui tip de proprietari industriali pe termen lung nu este pus în 
pericol de limitele privind funcțiile de conducere. Modelul de afaceri al holdingurilor 
industriale presupune existența unor proprietari pe termen lung cu reprezentare în consiliul 
de administrație pentru investițiile lor pe termen lung.

Amendamentul 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot autoriza un 
membru al organului de conducere al 
unei societăți de investiții să combine mai 
multe funcții de conducere decât permite 
paragraful anterior, ținând seama de 
circumstanțele individuale și de natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
societății de investiții.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 521
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii organului de conducere nu dețin 
simultan funcții de conducere executive în 
cadrul unei societăți de investiții și funcții 
de conducere în cadrul unei piețe 
reglementate, al unui MTF sau OTF, 
chiar în cadrul aceluiași grup.

Or. en

Justificare

Combinarea celor două funcții creează conflicte de interese clare. Prin urmare, această 
situație ar trebui să fie evitată.

Amendamentul 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții să aloce resurse adecvate pentru 
integrarea și formarea membrilor organului 
de conducere.

Societățile de investiții alocă resurse 
adecvate pentru integrarea și formarea 
membrilor organului de conducere.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 523
Sylvie Goulard
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul de piață care 
solicită o autorizație pentru operarea unui 
MTF sau a unui OTF și persoanele care 
conduc efectiv activitatea MTF-ului sau a 
OTF-ului sunt aceleași cu membrii 
organului de conducere al pieței 
reglementate, se consideră că aceste 
persoane respectă cerințele prevăzute la 
primul paragraf.

În cazul în care operatorul de piață care 
solicită o autorizație pentru operarea unui 
MTF și persoanele care conduc efectiv 
activitatea MTF-ului sunt aceleași cu 
membrii organului de conducere al pieței 
reglementate, se consideră că aceste 
persoane respectă cerințele prevăzute la 
primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă este cazul și în funcție de natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
societăților de investiții, statele membre le 
impun acestora să înființeze un comitet de 
numire care să evalueze respectarea 
dispozițiilor de la alineatul (1) și să 
formuleze recomandări, atunci când este 
necesar, pe baza evaluării realizate. 
Comitetul de numire este compus din 
membri ai organului de conducere care nu 
îndeplinesc nicio funcție executivă în 
instituția respectivă. În cazul în care, 
conform legislației naționale, organul de 
conducere nu are nicio competență în ceea 
ce privește procesul numirii membrilor săi, 
prezentul alineat nu se aplică.

(2) Dacă este cazul și în funcție de natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
societăților de investiții, statele membre le 
impun acestora să înființeze un comitet de 
numire sau un organ echivalent care să 
evalueze respectarea dispozițiilor de la 
alineatul (1) și să formuleze recomandări, 
atunci când este necesar, pe baza evaluării 
realizate. Comitetul de numire este compus 
din membri ai organului de conducere care 
nu îndeplinesc nicio funcție executivă în 
instituția respectivă. În cazul în care, 
conform legislației naționale, organul de 
conducere nu are nicio competență în ceea 
ce privește procesul numirii membrilor săi, 
prezentul alineat nu se aplică.

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 525
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții și comitetelor de numire ale 
acestora să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere și iau măsuri concrete pentru o 
reprezentare mai echilibrată în cadrul 
consiliilor de administrație. Astfel de 
măsuri concrete pot include, de exemplu, 
cursuri de formare pentru comitetele de 
numire, crearea unor liste de candidați 
competenți și introducerea unui proces de 
numire a cel puțin unui candidat pentru 
fiecare sex.

Or. en

Justificare

Diversitatea în cadrul consiliilor de administrație asigură competențe mai vaste și 
perspective mai largi. Recrutând în mod exclusiv femei sau în mod exclusiv bărbați, selecția 
este mai restrânsă și presupune riscul de a pierde candidați potențial excelenți. Există un eșec 
sistematic în procesul de selectare a femeilor. Băncile ar trebui să fie încurajate, de 
asemenea, să pună în aplicare un plan pe termen mediu pentru a promova femeile care dețin 
funcții importante pentru a crește numărul femeilor care ocupă astfel de funcții.
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Amendamentul 526
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea 
ca unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

(3) Statele membre adoptă dispoziții 
juridice corespunzătoare care permit 
tragerea la răspundere a membrilor 
organelor de conducere în caz de 
administrare defectuoasă gravă.

Or. en

Justificare

În caz de administrare defectuoasă gravă, membrii consiliilor de administrație ar trebui să fie 
trimiși în judecată.

Amendamentul 527
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
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geografice la nivelul organului de 
conducere.

geografice la nivelul organului de 
conducere. În plus, statele membre adoptă 
dispoziții juridice corespunzătoare care 
permit tragerea la răspundere a 
membrilor organelor de conducere în caz 
de administrare defectuoasă gravă.

Or. en

Amendamentul 528
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere, precum 
și să introducă o cotă de reprezentare a 
femeilor de 40 % în cadrul organelor de 
conducere ale acestora, până la 
1 ianuarie 2015 cel târziu. În special, 
ținând seama de componența numerică a 
organului lor de conducere, societățile de 
investiții instituie o politică de promovare a 
diversității de gen, de vârstă, educaționale, 
profesionale și geografice la nivelul 
organului de conducere și face publică 
această strategie cel puțin o dată pe an.

Or. en

Amendamentul 529
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de (3) Dacă este cazul și în funcție de natura, 
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investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

amploarea și complexitatea activităților 
societăților de investiții, statele membre le 
impun acestora să ia în considerare 
diversitatea ca unul dintre criteriile de 
selectare a membrilor organului de 
conducere. În special, ținând seama de 
componența numerică a organului lor de 
conducere, societățile de investiții instituie 
o politică de promovare a diversității de 
gen, de vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

Or. en

Amendamentul 530
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții să ia în considerare diversitatea ca 
unul dintre criteriile de selectare a 
membrilor organului de conducere. În 
special, ținând seama de componența 
numerică a organului lor de conducere, 
societățile de investiții instituie o politică 
de promovare a diversității de gen, de 
vârstă, educaționale, profesionale și 
geografice la nivelul organului de 
conducere. Reprezentarea angajaților în 
cadrul organelor de conducere trebuie, de 
asemenea, să fie considerată o modalitate 
pozitivă de sporire a diversității, prin 
adăugarea unei perspective-cheie și a 
unui cunoașteri reale a mecanismelor 
interne ale societății.

Or. en
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Amendamentul 531
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Această strategie are la bază 
următorul calendar:
– ponderea femeilor în consiliul de 
administrație trebuie majorată, până 
în 2013, la 30 %,
– până în 2015, la 40 % și
– până în 2020 la 50 %.

Or. de

Justificare

Criza financiară din 2008 a demonstrat că în special instituțiile financiare în ale căror 
consilii de administrație predomină femeile se bucură de succes. Cercetările dovedesc faptul 
că, în cazul unei ponderi ridicate a femeilor în organismele de supraveghere, profitabilitatea 
acestor societăți este mult mai mare. Motivul acestor succese îl reprezintă predilecția 
generală a femeilor pentru planificarea mai sigură și pe termen mai lung. Pentru a evita 
crizele viitoare ale piețelor financiare, este necesară promovarea mai multor femei în poziții 
de conducere.

Amendamentul 532
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dacă o societate de investiții 
îndeplinește aceste obiective strategice 
generale, precum și pe cele specificate la 
alineatul (3a), statul membru responsabil 
impune societății de investiții în cauză un 
termen de șase luni pentru îndeplinirea 
acestor obiective, notificând, în același 
timp, AEVMP. În cazul neîndeplinirii 
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acestor obiective până la termenul stabilit, 
statul membru responsabil desființează 
societatea de investiții. Procedura de 
desființare se desfășoară în conformitate 
cu dispozițiile statului membru.

Or. de

Justificare

După cum o demonstrează cazul Norvegiei, normele care reglementează prezența mai 
puternică a femeilor în consiliile de administrație sunt eficiente numai dacă sunt coroborate 
cu sancțiuni. Instrumentul angajamentelor voluntare a eșuat.

Amendamentul 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde de reglementare pentru a 
specifica următoarele:

eliminat

(a) noțiunea de dedicare a unui timp 
suficient de către un membru al 
organului de conducere pentru 
îndeplinirea funcțiilor sale, în raport cu 
circumstanțele specifice și cu natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
societății de investiții, pe care autoritățile 
competente trebuie să le ia în considerare 
atunci când autorizează un membru al 
organului de conducere să combine mai 
multe funcții de conducere decât cele 
permise, menționată la alineatul (1) 
litera (a);
(b) noțiunea de deținere de către organul 
de conducere, în ansamblul său, de 
cunoștințe, competențe și experiență 
adecvate, menționată la alineatul (1) 
litera (b);
(c) noțiunile de onestitate, integritate și 
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independență de spirit a unui membru al 
organului de conducere, menționate la 
alineatul (1) litera (b);
(d) noțiunea de alocare a unor resurse 
umane și financiare adecvate pentru 
integrarea și formarea membrilor 
organului de conducere;
(e) noțiunea de luare în considerare a 
diversității la selectarea membrilor 
organului de conducere.
Se delegă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 
2014].

Or. en

Justificare

În ceea ce privește guvernanța corporativă, este extrem de important să introducem în MiFID 
aceleași cerințe existente în CRD IV. Aceste amendamente sunt echivalente, prin urmare, cu 
amendamentele depuse de Grupul ECR la propunerile privind CRD IV.

Amendamentul 534
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte de standarde 
de reglementare pentru a specifica 
următoarele:

AEVMP elaborează orientări în care va 
specifica modul în care instituția ar trebui 
să ia în considerare următoarele:

Or. en
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Justificare

Solicitarea ca AEVMP să elaboreze standarde tehnice de reglementare cu privire la concepte, 
cum ar fi dedicarea unui timp suficient, cunoștințe și experiență, ar conduce mai degrabă la 
un exercițiu de conformitate inflexibil decât la îmbunătățiri reale ale guvernanței corporative. 
Orientările sunt o soluție mai potrivită pentru a asigura că aceste cerințe sunt respectate.

Amendamentul 535
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cazurile de administrare defectuoasă 
gravă, pentru ca statele membre să adopte 
o legislație corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 536
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP ia, de asemenea, în considerare 
caracterul, amploarea și complexitatea 
activităților societății de investiții, de care 
autoritățile competente trebuie să țină 
seama atunci când autorizează un 
membru al organului de conducere să 
combine mai multe funcții de conducere 
decât este permis, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (a).

Or. en
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Justificare

Principiul proporționalității ar trebui să fie aplicat pentru a permite societăților în diferite 
etape ale ciclului lor de viață să stabilească guvernanța cea mai adecvată nevoilor lor. Ar 
trebui să se acorde atenție guvernanței în cadrul consiliilor de administrație și în special 
rolului președintelui în selectarea și monitorizarea directorilor, în vederea atingerii 
obiectivelor de asigurare a unei administrări corecte și prudente a societăților, prevăzute de 
MiFID astfel cum a fost revizuită.

Amendamentul 537
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se delegă Comisiei competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta orientările menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 538
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la [31 decembrie 2014].

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
orientări până la [31 decembrie 2014].

Or. en

Amendamentul 539
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, aprobă și supervizează 
obiectivele strategice ale societății;

(a) aprobă și supervizează obiectivele 
strategice ale societății;

Or. en

Justificare

Organul de conducere nu ar trebui să stabilească, ci doar să aprobe și să supervizeze 
obiectivele strategice pe baza propunerilor stabilite de conducerea superioară.

Amendamentul 540
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilește, aprobă și supervizează 
organizarea societății, inclusiv 
competențele, cunoștințele și experiența 
necesare personalului, resursele, 
procedurile și mecanismele de furnizare a 
serviciilor și de desfășurare a activităților, 
ținând cont de natura, amploarea și 
complexitatea profilului de activitate al 
societății, precum și cerințele pe care 
societatea trebuie să le îndeplinească;

(b) aprobă și supervizează organizarea 
societății, inclusiv competențele, 
cunoștințele și experiența necesare 
personalului, resursele, procedurile și 
mecanismele de furnizare a serviciilor și de 
desfășurare a activităților, ținând cont de 
natura, amploarea și complexitatea 
profilului de activitate al societății, precum 
și cerințele pe care societatea trebuie să le 
îndeplinească;

Or. en

Justificare

Organul de conducere nu ar trebui să stabilească, ci doar să aprobe și să supervizeze 
obiectivele strategice pe baza propunerilor stabilite de conducerea superioară.



PE489.464v01-00 106/174 AM\901764RO.doc

RO

Amendamentul 541
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilește, aprobă și supervizează 
politicile referitoare la servicii, activități, 
produse și operațiuni oferite sau furnizate 
de societatea de investiții, în conformitate 
cu profilul și nevoile clienților cărora 
acestea le sunt oferite sau furnizate și cu 
nivelul de toleranță la risc al societății de 
investiții, inclusiv, dacă este cazul, prin 
simulări de criză;

(c) aprobă și supervizează politicile 
referitoare la servicii, activități, produse și 
operațiuni oferite sau furnizate de 
societatea de investiții, în conformitate cu 
profilul și nevoile clienților cărora acestea 
le sunt oferite sau furnizate și cu nivelul de 
toleranță la risc al societății de investiții, 
inclusiv, dacă este cazul, prin simulări de 
criză;

Or. en

Justificare

Organul de conducere nu ar trebui să stabilească, ci doar să aprobe și să supervizeze 
obiectivele strategice pe baza propunerilor stabilite de conducerea superioară.

Amendamentul 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilește, aprobă, supervizează 
remunerația acordată de societate 
personalului responsabil de vânzări, care 
ar trebui să fie de natură să încurajeze o 
conduită profesională responsabilă și un 
tratament echitabil al consumatorilor și să 
evite conflictele de interese. Structura de 
remunerare ar trebui să fie prezentată 
clienților, după caz, cum ar fi în situația 
în care eventualele conflicte de interese 
nu pot fi gestionate sau evitate;
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Or. en

Justificare

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Amendamentul 543
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigură că politica de remunerare a 
personalului responsabil de vânzări, în 
special în ceea ce privește remunerarea 
variabilă, nu stimulează conduita 
profesională necorespunzătoare și evită 
conflictele de interese.

Or. en

Amendamentul 544
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) menține o strategie antifraudă.
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Or. en

Amendamentul 545
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 8 – paragraful 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) respectarea de către persoanele fizice 
respective a cerinței de a avea o reputație 
suficient de bună, cunoștințe, competențe 
și experiență suficiente și de a dedica 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
lor. 

(ii) respectarea de către persoanele fizice 
respective a cerinței de a avea o reputație 
suficient de bună, un nivel adecvat de 
cunoștințe și de competență susținute de 
calificări recunoscute și de a li se acorda 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
și pentru îmbunătățirea și validarea 
cunoștințelor și competențelor lor.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții are un impact imens asupra vieții oamenilor. Astfel, consultanții ar 
trebui să fie obligați să aibă nivelul de calificare necesar pentru a oferi consultanță clienților 
cu privire la modul în care aceștia să își investească capitalurile. Societățile de investiții care 
sunt persoane fizice sau societățile de investiții care sunt persoane juridice conduse de o 
singură persoană fizică ar trebui să facă obiectul acelorași norme aplicabile unei societăți de 
investiții mai mari.

Amendamentul 546
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 8 – paragraful 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) respectarea de către persoanele fizice 
respective a cerinței de a avea o reputație 
suficient de bună, cunoștințe, competențe 
și experiență suficiente și de a dedica 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
lor.

(ii) respectarea de către persoanele fizice 
respective a cerinței de a avea o reputație 
suficient de bună, un nivel adecvat de 
cunoștințe și de competență bazate pe 
calificări recunoscute și de a dedica 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor 
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lor.

Or. en

Justificare

Consultanța de investiții are un impact imens asupra vieții cetățenilor. Astfel, consultanții ar 
trebui să fie obligați să aibă nivelul de calificare necesar pentru a oferi consultanță clienților 
cu privire la modul în care aceștia să își investească capitalurile.

Amendamentul 547
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentul articolul nu aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute de legislația sau de 
practicile naționale referitoare la 
reprezentarea angajaților în consiliile de 
administrație.

Or. en

Justificare

Este important ca normele naționale privind reprezentarea angajaților să nu fie atenuate sau 
blocate de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul 548
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care autoritățile competente 
nu se opun proiectului de achiziție, 
exprimând acest lucru în scris în cursul 
termenului de evaluare, aceasta se 

(5) În cazul în care autoritățile competente 
decid în favoarea autorizării, acestea 
notifică achizitorul în cauză cel mai târziu 
după expirarea termenului de evaluare.
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consideră aprobată.

Or. en

Amendamentul 549
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) posibilitatea ca proiectul de achiziție 
să sporească riscul apariției unor 
conflicte de interese;

Or. en

Amendamentul 550
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții instituie politici 
și proceduri adecvate care să garanteze că 
societatea, precum și directorii, salariații și 
agenții săi afiliați respectă obligațiile 
stabilite de dispozițiile prezentei directive, 
precum și normele adecvate aplicabile 
tranzacțiilor personale efectuate de aceste 
persoane.

(2) O societate de investiții instituie politici 
și proceduri adecvate care să garanteze că 
societatea, precum și directorii, salariații și 
agenții săi afiliați respectă obligațiile 
stabilite de dispozițiile prezentei directive, 
precum și normele adecvate aplicabile 
tranzacțiilor personale efectuate de aceste 
persoane. Societatea de investiții aplică o 
politică și norme de conduită profesională 
pe baza cărora evaluează compatibilitatea 
produsului, a serviciului sau a operațiunii 
cu caracteristicile și nevoile clienților 
cărora vor fi oferite aceste produse.

Or. en
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Justificare

Vânzarea abuzivă ar trebui să fie evitată prin norme interne stricte privind conflictele.

Amendamentul 551
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții instituie politici 
și proceduri adecvate care să garanteze că 
societatea, precum și directorii, salariații și 
agenții săi afiliați respectă obligațiile 
stabilite de dispozițiile prezentei directive, 
precum și normele adecvate aplicabile 
tranzacțiilor personale efectuate de aceste 
persoane.

(2) O societate de investiții instituie politici 
și proceduri adecvate care să garanteze că 
societatea, precum și directorii, salariații și 
agenții săi afiliați respectă obligațiile 
stabilite de dispozițiile prezentei directive, 
inclusiv evaluarea compatibilității 
propriilor obiective privind vânzările și a 
gamei lor de produse și servicii oferite cu 
structura clientului lor, precum și normele 
adecvate aplicabile tranzacțiilor personale 
efectuate de aceste persoane. Aceste 
politici și norme ar trebui publicate și 
puse la dispoziția investitorilor.

Or. en

Amendamentul 552
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O societate de investiții menține și 
aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor rezonabile 
destinate a preveni prejudicierea intereselor 
clienților săi de conflicte de interese, astfel 

(3) O societate de investiții menține și 
aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor 
corespunzătoare, destinate a preveni 
prejudicierea intereselor clienților săi de 
conflicte de interese, astfel cum sunt 
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cum sunt definite la articolul 23. definite la articolul 23.

Or. en

Justificare

Evitarea conflictului de interese ar trebui să constituie o prioritate principală. Este important 
să se abordeze chestiunea privind încrederea consumatorilor, iar textul trebuie să fie mai 
strict.

Amendamentul 553
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Înregistrările respective includ 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la toate serviciile de consultanță de 
investiții, inclusiv consultanță cu privire 
la produse, la tranzacțiile încheiate în cont 
propriu și la ordine ale clienților în cazurile 
în care se furnizează servicii de primire și 
transmitere a ordinelor și de executare a 
acestora în numele clienților.

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună protecție a consumatorilor, este necesară atât extinderea obligației de 
înregistrare a conversațiilor telefonice și a corespondenței, cât și creșterea perioadei de 
păstrare a înregistrărilor.

Amendamentul 554
Wolf Klinz
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Statele membre de origine impun 
păstrarea unor înregistrări adecvate cel 
puțin pentru tranzacțiile încheiate în cont 
propriu și pentru ordine ale clienților în 
cazurile în care se furnizează servicii de 
primire și transmitere a ordinelor și de 
executare a acestora în numele clienților.

Or. en

Amendamentul 555
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și 
la ordine ale clienților în cazurile în care 
se furnizează servicii de primire și 
transmitere a ordinelor și de executare a 
acestora în numele clienților.

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate între contrapărțile 
eligibile.

Statele membre pot opta să aplice cerințe 
echivalente cu cele valabile pentru clienții 
profesioniști sau de retail.

Or. en

Amendamentul 556
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează consultanță de investiții 
clienților sau servicii de primire și 
transmitere a ordinelor și de executare a 
acestora în numele clienților.

Or. en

Justificare

Pentru a împiedica eludarea normelor de protecție a consumatorilor de către consultanți 
propunând clienților să plaseze un ordin prin intermediul site-ului internet, consultanța de 
investiții trebuie, de asemenea, să fie înregistrată.

Amendamentul 557
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Statele membre solicită înregistrări ale 
conversațiilor telefonice sau ale 
corespondenței electronice ca înregistrări 
adecvate având drept obiect, cel puțin, 
tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

În ceea ce privește comunicarea între 
instituțiile financiare și clienții de retail, 
statele membre pot admite, în schimb, 
documentarea adecvată a conținutului 
conversațiilor telefonice sau al 
corespondenței electronice respective, de 
exemplu, sub forma unor procese-verbale.
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Or. en

Amendamentul 558
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt 
puse la dispoziția clienților implicați, la 
cererea acestora, și sunt păstrate timp de 
trei ani.

Statul membru de origine poate permite:

(a) înregistrările convorbirilor telefonice 
sau ale corespondenței electronice; sau
(b) documentarea adecvată în scris a 
conținutului respectivelor conversații 
telefonice sau corespondență electronică, 
semnate de client și de persoana care 
furnizează serviciul clientului.
Statele membre solicită ca aceste 
înregistrări să fie păstrate timp de trei ani.

Or. en

Amendamentul 559
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și la 
ordine ale clienților în cazurile în care se 
furnizează servicii de primire și transmitere 
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a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

a ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților, precum și la ordine 
executate în numele clienților, în cazul în 
care se furnizează un serviciu de 
administrare a portofoliului.

Or. en

Amendamentul 560
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările respective includ cel puțin 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice referitoare 
la tranzacțiile încheiate în cont propriu și 
la ordine ale clienților în cazurile în care 
se furnizează servicii de primire și 
transmitere a ordinelor și de executare a 
acestora în numele clienților.

Înregistrările respective includ 
înregistrările conversațiilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice legate de 
transmiterea efectivă a tranzacțiilor 
încheiate în cont propriu și a ordinelor 
clienților în cazurile în care se furnizează 
servicii de primire și transmitere a 
ordinelor și de executare a acestora în 
numele clienților.

Or. fr

Amendamentul 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt puse 
la dispoziția clienților implicați, la cererea 
acestora, și sunt păstrate timp de trei ani.

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt puse 
la dispoziția clienților implicați, la cererea 
acestora, și sunt păstrate pe o perioadă 
egală cu perioada investiției efectuate de 
client la care se adaugă o perioadă 
suplimentară cuprinsă între un an și cinci 



AM\901764RO.doc 117/174 PE489.464v01-00

RO

ani.

Or. en

Justificare

Ar fi logic să se păstreze înregistrările cel puțin pe perioada investiției. De asemenea, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor consideră adecvată perioada de păstrare de 
cinci ani.

Amendamentul 562
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt puse 
la dispoziția clienților implicați, la cererea 
acestora, și sunt păstrate timp de trei ani.

Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt puse 
la dispoziția clienților implicați, la cererea 
acestora, și sunt păstrate timp de un an 
după finalizarea investiției.

Or. en

Justificare

Înregistrările și documentele ar trebui să fie păstrate cel puțin atât timp cât consumatorul nu 
poate face față consecințelor reale ale investiției pentru care a primit consultanță.

Amendamentul 563
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrările convorbirilor telefonice sau Înregistrările convorbirilor telefonice sau 
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ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul paragraf sunt puse 
la dispoziția clienților implicați, la cererea 
acestora, și sunt păstrate timp de trei ani.

ale corespondenței electronice efectuate în 
conformitate cu primul și al doilea 
paragraf sunt păstrate timp de trei ani.

Or. en

Justificare

Înregistrarea conversațiilor telefonice este, în primul rând, un obicei cultural și trebuie, în 
consecință, să fie lăsată în seama statelor membre.

Amendamentul 564
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când conversațiile telefonice între 
o societate de investiții și un client de 
retail nu se limitează la furnizarea de 
servicii de investiții, statele membre pot 
opta să permită mecanisme alternative cu 
același efect ca înregistrările 
conversațiilor telefonice între societatea 
de investiții și clientul de detaliu pentru 
tranzacțiile care nu depășesc 1000 de 
euro.

Or. en

Amendamentul 565
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele competente din cadrul 
societății de investiții pot realiza 
conversațiile și corespondența menționată 
la primul paragraf utilizând doar 
echipamentul societății de investiții, ale 
cărei înregistrări sunt păstrate.

Or. en

Amendamentul 566
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu permit societăților de 
investiții să se angajeze în tranzacții de 
finanțare cu valori mobiliare în legătură 
cu instrumentele financiare deținute de 
aceasta în numele unui client sau să 
utilizeze aceste instrumente financiare în 
cont propriu sau în contul unui alt client 
al societății, cu excepția cazului în care 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) clientul trebuie să își fi dat în prealabil 
consimțământul expres pentru utilizarea 
instrumentelor în condiții stabilite și 
confirmate, în cazul clientului de retail, 
prin semnătura acestuia sau printr-un 
mecanism alternativ echivalent de 
aprobare a unui anumit document;
(b) utilizarea instrumentelor financiare 
ale clientului respectiv trebuie să se 
limiteze la condițiile stabilite, acceptate de 
client, iar clienții sunt informați, de la caz 
la caz, de fiecare dată când sunt folosite 
activele lor;
(c) o parte semnificativă din venitul 
realizat prin utilizarea instrumentelor 
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clientului este alocată acestuia.
O societate de investiții permite clienților 
săi să refuze, de la caz la caz, utilizarea 
instrumentelor lor financiare.

Or. en

Amendamentul 567
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care deține fonduri 
aparținând clienților, o societate de 
investiții adoptă dispoziții adecvate pentru 
a proteja drepturile clienților respectivi și, 
cu excepția instituțiilor de credit, pentru a 
împiedica utilizarea acestor fonduri în cont 
propriu.

(9) În cazul în care deține fonduri 
aparținând clienților, o societate de 
investiții adoptă dispoziții adecvate pentru 
a proteja drepturile clienților respectivi și, 
cu excepția instituțiilor de credit care 
acceptă fonduri sub formă de depozite în 
sensul Directivei 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare), pentru a împiedica utilizarea 
acestor fonduri în cont propriu Cerințele 
operaționale prevăzute la prezentul 
alineat se aplică unei instituții de credit în 
cazul în care această instituție este de 
acord să protejeze drepturile clientului 
mai degrabă prin plasarea fondurilor sau 
prin deținerea fondurilor clientului prin 
intermediul unui terț decât prin 
acceptarea fondurilor sub formă de 
depozit.

Or. en

Justificare

Acest amendament are drept obiectiv soluționarea incoerenței dintre directivele de nivelul 1 
și 2, care are un impact direct asupra instituțiilor de credit dintr-un stat membru care 
desfășoară activități într-un alt stat membru.
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Amendamentul 568
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) O societate de investiții nu poate 
încheia contracte de garanție financiară cu 
transfer de proprietate cu clienți de detaliu 
în scopul garantării unor obligații prezente 
sau viitoare ale clienților, fie că aceste 
obligații sunt reale, condiționale sau 
potențiale.

(10) O societate de investiții nu poate 
încheia contracte de garanție financiară cu 
transfer de proprietate cu clienți de detaliu 
în scopul garantării unor obligații prezente 
sau viitoare ale clienților, fie că aceste 
obligații sunt reale, condiționale sau 
potențiale, cu excepția cazului în care 
aceștia și-au dat consimțământul 
prealabil expres în scris, pe baza unor 
informații clare, complete și corecte cu 
privire la caracteristicile contractelor 
respective.

Or. en

Amendamentul 569
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) O societate de investiții nu poate 
încheia contracte de garanție financiară cu 
transfer de proprietate cu clienți de detaliu 
în scopul garantării unor obligații prezente 
sau viitoare ale clienților, fie că aceste 
obligații sunt reale, condiționale sau 
potențiale.

(10) O societate de investiții poate încheia 
contracte de garanție financiară cu transfer 
de proprietate în scopul garantării unor 
obligații prezente sau viitoare ale clienților, 
fie că aceste obligații sunt reale, 
condiționale sau potențiale.

Or. de

Justificare

MiFID interzice transferul contractelor de garanție financiară pentru micii investitori. EMIR 
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prevede o abordare mai flexibilă. Transferul contractelor de garanție financiară ar trebui 
permis atât pentru micii investitori, cât și pentru investitorii instituționali.

Amendamentul 570
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) O societate de investiții nu poate 
încheia contracte de garanție financiară cu 
transfer de proprietate cu clienți de detaliu 
în scopul garantării unor obligații prezente 
sau viitoare ale clienților, fie că aceste 
obligații sunt reale, condiționale sau 
potențiale.

(10) O societate de investiții nu poate 
încheia contracte de garanție financiară cu 
transfer de proprietate cu clienți de detaliu 
în scopul garantării unor obligații prezente 
sau viitoare ale clienților, fie că aceste 
obligații sunt reale, condiționale sau 
potențiale, cu excepția cazului în care 
aceștia și-au dat consimțământul expres 
în scris.

Or. en

Amendamentul 571
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru precizarea 
cerințelor organizatorice concrete 
prevăzute la alineatele (2)-(9) ce trebuie 
impuse societăților de investiții și 
sucursalelor societăților din țări terțe 
autorizate în conformitate cu articolul 43  
care oferă diferite servicii și /sau activități 
de investiții și servicii auxiliare sau o 
combinație a acestora. 

eliminat
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Or. en

Justificare

Cerințele organizatorice impuse societăților din țări terțe ar trebui să facă parte din 
evaluarea echivalenței efectuată de către Comisie.

Amendamentul 572
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) O societate de investiții instituie un 
proces de aprobare a produselor și ia toate 
măsurile operaționale și procedurale 
necesare pentru punerea în aplicare a 
acestui proces de aprobare a produselor. 
Înainte de introducerea sau distribuirea 
pe piață a produselor de investiții și a 
instrumentelor financiare, acestea trebuie 
să fie aprobate în cadrul procesului de 
aprobare a produselor. Toate riscurile 
semnificative sunt evaluate cu atenție, iar 
produsele și instrumentele sunt introduse 
sau distribuite pe piață numai dacă acest 
lucru este în interesul grupului-țintă de 
clienți. Procesul de aprobare a produselor 
este revizuit anual. O societate de investiții 
trebuie să poată, în orice moment, să 
ofere autorității competente o descriere 
actualizată și amănunțită a caracterului și 
a elementelor procesului său de aprobare 
a produselor.

Or. en

Amendamentul 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Formatorii de piață

Un formator de piață, astfel cum este 
definit la articolul 4 alineatul (6), prezintă 
periodic cotații de cumpărare și de 
vânzare rezonabile, în legătură cu piața. 
Formatorul de piață își desfășoară 
activitatea pe cât posibil fără întrerupere 
pe întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare de pe piața reglementată 
sau din cadrul unui MTF în care acesta 
introduce ordine sau ale căror sisteme 
sunt utilizate pentru efectuarea 
tranzacțiilor.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind rolul, activitățile și obligațiile formatorilor de piață ar trebui să fie 
specificate în mod clar într-un articol. Formatorii de piață trebuie să asigure lichiditatea în 
orice condiții de piață.

Amendamentul 574
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică trebuie să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
avea garanția că sistemele sale de 
tranzacționare sunt reziliente, au capacitate 
suficientă și funcționează pe baza unor 
praguri și limite adecvate pentru a preveni 
transmiterea unor ordine eronate sau o 
funcționare necorespunzătoare a sistemului 
care poate genera perturbații ale pieței sau 

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică, inclusiv 
strategii de tranzacționare de mare 
frecvență, trebuie să dispună de sisteme 
eficace și de mecanisme de control al 
riscului proporționale cu activitatea pe 
care o desfășoară pentru a avea garanția că 
sistemele sale de tranzacționare sunt 
reziliente, au capacitate suficientă și 
funcționează pe baza unor praguri și limite 
adecvate pentru a preveni transmiterea 
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poate contribui la apariția acestora. O astfel 
de societate trebuie, de asemenea, să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
garanta că sistemele de tranzacționare nu 
pot fi utilizate în scopuri care contravin 
Regulamentului (UE) nr. [MAR] sau 
regulilor locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace de asigurare a 
continuității activităților pentru a putea 
face față oricărei disfuncții neprevăzute a 
sistemului său de tranzacționare și trebuie 
să se asigure că sistemele sale sunt 
suficient testate și monitorizate 
corespunzător pentru a răspunde cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat.

unor ordine eronate sau o funcționare 
necorespunzătoare a sistemului care poate 
genera perturbații ale pieței sau poate 
contribui la apariția acestora. O astfel de 
societate trebuie, de asemenea, să dispună 
de sisteme eficace și de mecanisme de 
control al riscului pentru a garanta că 
sistemele de tranzacționare nu pot fi 
utilizate în scopuri care contravin 
Regulamentului (UE) nr. [MAR] sau 
regulilor locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace și proporționale de 
asigurare a continuității activităților pentru 
a putea face față oricărei disfuncții 
neprevăzute a sistemului său de 
tranzacționare și trebuie să se asigure că 
sistemele sale sunt suficient testate și 
monitorizate corespunzător pentru a 
răspunde cerințelor prevăzute la prezentul 
alineat.

Or. en

Justificare

Este necesar un nivel de proporționalitate pentru acele societăți mici care utilizează 
algoritmi, dar numai în operațiuni de executare foarte simple.

Amendamentul 575
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică trebuie să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
avea garanția că sistemele sale de 
tranzacționare sunt reziliente, au capacitate 

(1) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică trebuie să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
avea garanția că sistemele sale de 
tranzacționare sunt reziliente, au capacitate 
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suficientă și funcționează pe baza unor 
praguri și limite adecvate pentru a preveni 
transmiterea unor ordine eronate sau o 
funcționare necorespunzătoare a sistemului 
care poate genera perturbații ale pieței sau 
poate contribui la apariția acestora. O astfel 
de societate trebuie, de asemenea, să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
garanta că sistemele de tranzacționare nu 
pot fi utilizate în scopuri care contravin 
Regulamentului (UE) nr. [MAR] sau 
regulilor locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace de asigurare a 
continuității activităților pentru a putea 
face față oricărei disfuncții neprevăzute a 
sistemului său de tranzacționare și trebuie 
să se asigure că sistemele sale sunt 
suficient testate și monitorizate 
corespunzător pentru a răspunde cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat.

suficientă și funcționează pe baza unor 
praguri și limite adecvate și ia măsuri 
corespunzătoare pentru a preveni 
transmiterea unor ordine eronate sau o 
funcționare necorespunzătoare a sistemului 
care poate genera perturbații ale pieței sau 
poate contribui la apariția acestora. O astfel 
de societate trebuie, de asemenea, să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control al riscului pentru a 
garanta că sistemele de tranzacționare 
funcționează în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [MAR] și cu 
regulile locului de tranzacționare la care 
este conectată societatea respectivă. 
Societatea trebuie să dispună de 
mecanisme eficace de asigurare a 
continuității activităților pentru a putea 
face față oricărei disfuncții neprevăzute a 
sistemului său de tranzacționare și trebuie 
să se asigure că sistemele sale sunt 
suficient testate și monitorizate 
corespunzător pentru a răspunde cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă o clarificare tehnică în ceea ce privește trimiterea de ordine 
eronate și aplicarea dispozițiilor MAR (nu este posibil să se garanteze prevenirea trimiterii 
de ordine eronate sau a abuzului de piață). Amendamentul clarifică faptul că sistemele și 
mecanismele de control ar trebui să fie concepute astfel încât să detecteze și să prevină 
trimiterea de ordine eronate și abuzul de piață, în cazul în care acest lucru este posibil.

Amendamentul 576
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societatea de investiții solicită 
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autorizarea din partea unei piețe 
reglementare, a unui MTF sau a unui 
OTF, atunci când dorește să conecteze 
sisteme automatizate de tranzacționare 
noi sau modificate la sistemele existente 
pe piața respectivă.
Un sistem nou sau modificat nu este 
utilizat pentru tranzacționare pe o piață 
reglementată, în cadrul unui MTF sau al 
unui OTF, cu excepția cazului în care 
operatorul de piață aprobă acest lucru în 
scris, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (3a).

Or. en

Amendamentul 577
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O societate de investiții care 
utilizează tranzacționarea algoritmică 
trebuie să facă obiectul unei proceduri de 
autorizare separate. Astfel, aceasta 
trebuie să indice într-un mod clar și ușor 
de înțeles avantajele care rezultă din 
activitățile sale pentru economie în 
ansamblu și că aceste activități nu au un 
impact negativ, cum ar fi intensificarea 
volatilității, crearea de riscuri la adresa 
stabilității financiare a pieței sau 
deformarea prețurilor. În cazul în care 
acest lucru nu este demonstrat în mod 
clar și ușor de înțeles, trebuie să se 
interzică autorizarea unei asemenea 
societăți de investiții. Comisia Europeană 
elaborează o listă provizorie a 
eventualelor efecte pozitive și negative 
generate de tranzacționarea algoritmică.

Or. en
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Amendamentul 578
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O societate de investiții care 
utilizează tranzacționarea algoritmică 
prezintă imediat la cererea autorității 
competente informații cu privire la 
algoritmii săi, inclusiv codul sursă, 
conceptul programului, precum și 
documentația sistemelor și a 
mecanismelor de control al riscului, 
menționate la alineatul (1).
Aceste societăți furnizează, de asemenea, 
garanții că pot prezenta imediat la cererea 
unui loc de tranzacționare sau a 
autorității competente o evidență detaliată 
a activităților lor de cotare și de 
tranzacționare zilnice.

Or. en

Justificare

Amendament bazat pe recomandările formulate de FinaceWatch.

Amendamentul 579
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Tranzacționarea de mare frecvență 
este interzisă.

Or. en
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Justificare

Există îndoieli semnificative cu privire la utilitatea economică a tranzacționării de mare 
frecvență, astfel cum este definită de raportor la amendamentul 43. Operațiunile de arbitraj, 
care sunt utilizate frecvent ca o răsplată a tranzacționării de mare frecvență, sunt efectuate 
de secole, numai că au nevoie de mai mult timp. Pe de altă parte, tranzacționarea de mare 
frecvență favorizează abuzul de piață și a provocat frecvent pagube economice, cum ar fi, de 
exemplu, așa-numitul „Flash Crash” (crahul fulgerător) din luna mai 2010.

Amendamentul 580
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică are capacitatea 
furniza autorității competente din statul 
membru de origine, în orice moment și cel 
puțin o dată pe an, la inițiativa sa, o 
descriere actualizată și detaliată a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Societatea de investiții asigură 
păstrarea unor evidențe legate de 
aspectele menționate mai sus și că acestea 
sunt suficiente pentru a permite autorității 
competente să monitorizeze respectarea 
cerințelor prevăzute de prezenta directivă, 
de [MiFIR] și de [MAR]. Autoritățile 
competente pot, în orice moment, să 
solicite unei societăți de investiții cele 
menționate mai sus și informații 
suplimentare cu privire la activitățile sale 
de tranzacționare algoritmică și la 
sistemele utilizate în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 581
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

(2) O societate de investiții care utilizează 
o strategie de tranzacționare de mare 
frecvență furnizează autorității competente 
din statul membru de origine, cel puțin o 
dată pe an și în orice moment, la cerere, o 
descriere a strategiilor sale, detalii privind 
parametrii de tranzacționare sau limitele la 
care se supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se solicite prezentarea, la cerere și autorității competente din statul membru de 
origine a unui raport anual privind algoritmii.

Amendamentul 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. O societate de investiții prezintă, la 
cererea unei autorități competente, 
informații suplimentare cu privire la 
activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

Or. en

Justificare

Articolul 17 alineatul (2) din MiFID propusă ar trebui să asigure că societatea de investiții 
furnizează autorității competente orice informații suplimentare solicitate. (sugestia BCE)

Amendamentul 583
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică și strategii de 
tranzacționare de mare frecvență 
furnizează autorității competente din statul 
membru de origine, în momentul primei 
autorizări sau cel puțin o dată pe an, 
precum și atunci când au loc modificări 
semnificative ale strategiei de 
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principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

tranzacționare, o descriere a strategiilor 
sale de tranzacționare algoritmică, detalii 
privind parametrii de tranzacționare sau 
limitele la care se supune funcționarea 
sistemului, principalele mecanisme de 
control al riscului și al conformității de 
care dispune societatea pentru a asigura 
îndeplinirea condițiilor prevăzute la 
alineatul (1), precum și detalii privind 
testarea sistemelor sale. Autoritățile 
competente pot, în orice moment, să 
solicite unei societăți de investiții 
informații suplimentare cu privire la 
activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

Or. en

Justificare

Anumite societăți își modifică algoritmii în mod constant. Prin urmare, este posibil ca 
prezentarea descrierilor o dată pe an autorităților competente să nu fie suficientă pentru a 
cunoaște cu adevărat strategiile acestor societăți și, astfel, acest aspect ar trebui să se refere, 
de asemenea, la modificările semnificative ale algoritmilor în cadrul strategiei.

Amendamentul 584
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
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condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. O societate de investiții prezintă, la 
cererea unei autorități competente, 
informații suplimentare cu privire la 
activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

Or. en

Justificare

Articolul 17 alineatul (2) din MiFID propusă ar trebui să asigure că societatea de investiții 
furnizează autorității competente orice informații suplimentare solicitate.

Amendamentul 585
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere 
a strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, o dată pe an sau la cerere, o 
descriere a strategiilor sale de 
tranzacționare algoritmică, detalii privind 
parametrii de tranzacționare sau limitele la 
care se supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

Or. en
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Amendamentul 586
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop.

(2) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică furnizează 
autorității competente din statul membru de 
origine, cel puțin o dată pe an, o descriere a 
strategiilor sale de tranzacționare 
algoritmică, detalii privind parametrii de 
tranzacționare sau limitele la care se 
supune funcționarea sistemului, 
principalele mecanisme de control al 
riscului și al conformității de care dispune 
societatea pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1), 
precum și detalii privind testarea sistemelor 
sale. Autoritățile competente pot, în orice 
moment, să solicite unei societăți de 
investiții informații suplimentare cu privire 
la activitățile sale de tranzacționare 
algoritmică și la sistemele utilizate în acest 
scop, inclusiv codul sursă al algoritmilor 
săi.

Or. en

Amendamentul 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de investiții care 
utilizează o strategie de tranzacționare de 
mare frecvență furnizează zilnic 
autorității competente din statul membru 
de origine pista de audit neprelucrată a 
activităților sale de cotare și de 
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tranzacționare, desfășurate pe orice piață 
reglementată sau în cadrul MTF.

Or. en

Justificare

Pista de audit exhaustivă a unei activități de cotare și de tranzacționare a unui algoritm de 
tranzacționare de mare frecvență este un instrument esențial de monitorizare a abuzului de 
piață în locurile de tranzacționare. Supravegherea încrucișată a piețelor nu există în prezent. 
Această pistă de audit va permite, de asemenea, autorităților de reglementare să înțeleagă 
mai bine modelele de tranzacționare de mare frecvență și, în special, proporția ridicată a 
ordinelor față de cea a tranzacțiilor.

Amendamentul 588
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de investiții care 
utilizează o strategie de tranzacționare de 
mare frecvență păstrează într-o formă 
acceptată pista de audit neprelucrată a 
activităților de cotare și de tranzacționare 
desfășurate în locurile de tranzacționare 
și o pune la dispoziția autorității naționale 
competente, la cerere.

Or. en

Justificare

Dezbaterile din SUA care au avut loc în urma așa-numitului „Flash Crash”(crahul 
fulgerător) s-au concentrat asupra necesității de a reconstrui o pistă de audit consolidată a 
pieței pentru a stabili ordinea exactă a evenimentelor care au condus la înregistrarea unor 
condiții de piață anormale. În timp ce colectarea acestor date la nivel central ar impune 
autorităților publice o sarcină tehnologică imensă și costisitoare, societățile individuale ar 
trebui să își poată păstra propriile date. Așadar, dacă ar fi nevoie ca autoritățile competente 
să reconstruiască piața, acestea ar putea să facă acest lucru.
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Amendamentul 589
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de investiții care 
utilizează o strategie de tranzacționare de 
mare frecvență prezintă autorității 
competente pista de audit neprelucrată a 
activității sale de cotare și de 
tranzacționare. AEVMP elaborează 
standarde tehnice obligatorii pentru a 
defini datele care trebuie furnizate și 
formatul acestora.

Or. en

Amendamentul 590
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) AEVMP elaborează standarde 
tehnice de reglementare pentru a defini 
datele care trebuie furnizate și formatul 
acestora, astfel cum este menționat la 
alineatul (2a), cu scopul de a favoriza 
consolidarea pistei de audit în statele 
membre.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
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______________
* JO: a se introduce data: 12 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Reglementarea eficientă a piețelor globale actuale impune consolidarea datelor referitoare la 
tranzacționarea de mare frecvență la nivel internațional.

Amendamentul 591
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică 
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 
utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

(3) O societate de investiții angajată în 
tranzacționarea algoritmică asigură că 
fiecare strategie de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență pe care o 
utilizează se aplică în mod continuu pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea de 
investiții introduce ordine sau ale căror 
sisteme sunt utilizate pentru efectuarea 
tranzacțiilor. Parametrii de tranzacționare 
sau limitele unei strategii de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență asigură că 
strategia de tranzacționare algoritmică de 
mare frecvență afișează cotații ferme la 
prețuri competitive, în conformitate cu 
comportamentul său obișnuit de 
tranzacționare, asigurând astfel, în mod 
regulat și continuu, lichiditatea în cadrul 
locurilor respective de tranzacționare.

În situațiile excepționale în care acest 
lucru ar contraveni mecanismelor de 
control al riscului, stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), societățile 
de investiții se pot retrage de pe piață. 
AEVMP elaborează orientări care să 
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precizeze tipurile de condiții care ar 
justifica această retragere pentru ca 
locurile de tranzacționare să le includă în 
regulamentele lor de funcționare.
În cazul în care o societate de investiții se 
retrage de pe piață în conformitate cu 
dispozițiile prezentului alineat, aceasta 
trebuie să informeze imediat locul de 
tranzacționare și autoritatea națională 
competentă.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmează sugestia Comisiei din documentul neoficial cu privire la 
tranzacționarea de mare frecvență, conform căreia există situații în care mecanismele de 
control al riscului ale unei societăți de investiții vor impune întreruperea afișării continue de 
cotații. Cu toate acestea, entitatea în măsură să monitorizeze acest lucru este locul de 
tranzacționare pe baza normelor sale de formare a pieței și de furnizare a lichidității, în 
coordonare cu autoritatea competentă. Orientările AEVMP ar trebui să stabilească 
parametrii, dar locurile de tranzacționare sunt cele mai în măsură să cunoască ceea ce este 
cu adevărat util pentru stabilizarea pieței în cazul unor condiții excepționale.

Amendamentul 592
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică 
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 
utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 

(3) O societate de investiții care utilizează 
tranzacționarea algoritmică asigură că 
fiecare dintre strategiile sale de 
tranzacționare algoritmică de mare 
frecvență se aplică în mod continuu pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea de 
investiții introduce ordine sau ale căror 
sisteme sunt utilizate pentru efectuarea 
tranzacțiilor. Parametrii de tranzacționare 
sau limitele unei strategii de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență asigură că 
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predominante pe piață. strategia de tranzacționare algoritmică de 
mare frecvență afișează cotații ferme la 
prețuri competitive, în conformitate cu 
comportamentul său obișnuit de 
tranzacționare, asigurând astfel, în mod 
regulat și continuu, lichiditatea în cadrul 
locurilor respective de tranzacționare, cu 
excepția unor condiții excepționale, 
indicate de Comisie în acte delegate în 
conformitate cu articolul 94, în cazul în 
care acest lucru ar contraveni 
mecanismelor de control al riscului 
stabilite în conformitate cu alineatul (1).
Societatea de investiții solicită autorității 
competente autorizarea de a nu respecta 
obligația stabilită la primul paragraf. 
Autoritatea competentă evaluează, în 
termen de 24 de ore, dacă circumstanțele 
excepționale menționate în actul delegat 
prevăzut la primul paragraf sunt 
îndeplinite și ia o decizie. În cazul în care 
decizia permite societății de investiții să 
nu respecte obligația stabilită la primul 
paragraf, autoritatea competentă notifică 
AEVMP cu privire la decizia respectivă. 
AEVMP trebuie să informeze imediat 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre. În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu măsura 
luată de către o altă autoritate competentă 
cu privire la o societate de investiții care 
furnizează servicii pe teritoriul său, 
AEVMP poate interveni pentru a facilita 
atingerea unui acord între acestea, în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Concilierea este finalizată în termen de 
două zile. În cazul în care autoritățile 
competente în cauză nu reușesc să ajungă 
la un acord în faza de conciliere, AEVMP 
poate lua o decizie în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Decizia este luată în termen de două zile.

Or. en
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Justificare

Inspirat de un document neoficial al Comisiei Europene.

Amendamentul 593
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică 
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 
utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

(3) O societate de investiții care face parte 
dintr-un sistem de formare a pieței oferit 
de un loc de tranzacționare încheie cu 
locul de tranzacționare un acord scris cu 
caracter obligatoriu referitor la obligațiile 
fundamentale care decurg din 
participarea la sistemul de formare a 
pieței și respectă termenii și condițiile 
sistemului respectiv, inclusiv, dar fără a 
se limita la aceasta, furnizarea de 
lichiditate în condițiile predominante pe 
piață. Societatea de investiții trebuie să 
dispună de sisteme și de mecanisme 
eficiente de control al riscului pentru a 
asigura că își poate îndeplini, în orice 
moment, obligațiile care îi revin în 
temeiul acordului scris cu caracter 
obligatoriu. Orice strategie de 
tranzacționare algoritmică utilizată de o 
societate de investiții pentru a participa la 
un sistem de formare a pieței se aplică în 
mod continuu pe întreaga durată a 
ședințelor de tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau ale căror sisteme sunt utilizate 
pentru efectuarea tranzacțiilor, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în acordul 
scris cu caracter obligatoriu. Parametrii de 
tranzacționare sau limitele unei strategii de 
tranzacționare algoritmică asigură afișarea 
unor cotații ferme la prețuri competitive, 
asigurând astfel, în mod regulat și 
continuu, lichiditatea în cadrul locurilor 
respective de tranzacționare pentru durata 
minimă a ședințelor de tranzacționare 
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continue, luând în considerare condițiile 
predominante, normele și reglementările 
de pe piață.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui interpretat împreună cu amendamentele Wortmann-Kool la 
articolul 51 alineatul (1a) (nou) și la articolul 51 alineatul (7).

Amendamentul 594
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică 
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 
utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare 
algoritmică asigură afișarea unor cotații 
ferme la prețuri competitive, asigurând 
astfel, în mod regulat și continuu, 
lichiditatea în cadrul locurilor respective 
de tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

(3) Strategiile de tranzacționare de mare 
frecvență care îndeplinesc condițiile de la 
articolul 4 punctul 30b se pot aplica în 
mod continuu, în măsura specificată de 
AEVMP și atât cât este necesar, pentru a 
asigura buna funcționare a piețelor, pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau ale căror sisteme sunt utilizate 
pentru efectuarea tranzacțiilor. Societățile 
care utilizează strategii de formare a 
piețelor respectă cerințele specifice 
stabilite de locurile de tranzacționare, în 
consultare cu autoritățile competente, cu 
privire la lichiditatea locului de 
tranzacționare în cauză și la asigurarea 
încrederii investitorilor în piață.

Or. en

Justificare

Numai societăților de investiții care au o strategie de formare a pieței li se poate solicita să 
furnizeze un serviciu de formare a pieței. În această privință, orientările AEVMP referitoare 
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la sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat ar trebui luate în 
considerare prin intermediul standardelor tehnice. Acest text permite AEVMP/locurilor de 
tranzacționare să regleze în mod corespunzător aplicarea cerințelor de la articolul 17 
alineatul (3), în ceea ce privește atât cerințele care se aplică strategiilor de tranzacționare de 
mare frecvență, cât și severitatea unor astfel de cerințe.

Amendamentul 595
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare algoritmică 
se aplică în mod continuu pe întreaga 
durată a ședințelor de tranzacționare din 
locurile de tranzacționare în care societatea 
introduce ordine sau ale căror sisteme sunt 
utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor. 
Parametrii de tranzacționare sau limitele 
unei strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

(3) O societate de investiții angajată în 
tranzacționarea algoritmică asigură că 
fiecare strategie de tranzacționare 
algoritmică de mare frecvență pe care o 
utilizează se aplică în mod continuu pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau ale căror sisteme sunt utilizate 
pentru efectuarea tranzacțiilor. Parametrii 
de tranzacționare sau limitele unei strategii 
de tranzacționare algoritmică de mare 
frecvență asigură afișarea în orice moment 
a unor cotații ferme la prețuri competitive, 
asigurând astfel, în mod regulat și 
continuu, lichiditatea în cadrul locurilor 
respective de tranzacționare, indiferent de 
condițiile predominante pe piață.

Or. en

Justificare

Deoarece mulți algoritmi de tranzacționare nu au ca obiectiv realizarea de profit, indiferent 
de direcția de evoluție a prețurilor, nu este oportun să se impună ca aceștia să formeze o 
piață. Totuși, această obligație este adecvată pentru tranzacționarea de mare frecvență și 
atenuează riscul ca acești actori să retragă lichiditatea exact atunci când piețele au nevoie 
cel mai mult de aceasta. De asemenea, este important să se asigure că societățile care 
utilizează tranzacționarea de mare frecvență afișează prețuri realiste în mod continuu.
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Amendamentul 596
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia de tranzacționare 
algoritmică se aplică în mod continuu pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau ale căror sisteme sunt utilizate 
pentru efectuarea tranzacțiilor. Parametrii 
de tranzacționare sau limitele unei 
strategii de tranzacționare algoritmică 
asigură afișarea unor cotații ferme la 
prețuri competitive, asigurând astfel, în 
mod regulat și continuu, lichiditatea în 
cadrul locurilor respective de 
tranzacționare, indiferent de condițiile 
predominante pe piață.

(3) În cazul în care o societate de investiții 
îndeplinește condițiile de la articolul 4 
alineatul (6), aceasta funcționează 
aproape continuu atât cât este posibil pe 
întreaga durată a ședințelor de 
tranzacționare din locurile de 
tranzacționare în care societatea introduce 
ordine sau al cărui sistem este utilizat 
pentru efectuarea tranzacțiilor. Strategia de 
tranzacționare a societății respective 
asigură afișarea continuă a unor cotații 
ferme la prețuri competitive, asigurând 
astfel, în mod regulat și continuu, 
lichiditatea în cadrul locurilor respective de 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 597
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
privind cerințele menționate la alineatul 
(3), în special în cazul unor tensiuni pe 
piață. 
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
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AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la […]*.
________________
* JO: a se introduce data: … 

Or. en

Justificare

Orientările AEVMP privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat 
referitoare la articolul 17 alineatul (3), precum și amploarea și strictețea obligațiilor aplicate 
anumitor strategii de tranzacționare de mare frecvență, ar trebui luate în considerare prin 
intermediul standardelor tehnice.

Amendamentul 598
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O societate de investiții care aplică o 
strategie de tranzacționare de mare 
frecvență asigură că orice poziție pentru 
un instrument financiar cumpărat sau 
vândut este menținută timp de cel puțin 
30 de secunde.

Or. en

Amendamentul 599
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Locurile de tranzacționare au 
capacitatea de a impune taxe membrilor 
sau participanților săi, în scopul de a 
menține raportul dintre tranzacții și 
ordine la un nivel la care să se evite riscul 
de a afecta buna funcționare a pieței.

Or. en

Justificare

Taxele suplimentare s-au dovedit a fi eficace pentru menținerea raportului dintre tranzacții și 
ordine la un nivel care să asigure buna funcționare a pieței în cauză.

Amendamentul 600
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera 
riscuri pentru societatea de investiții, care 
ar putea genera perturbări ale pieței sau 
ar putea contribui la apariția acestora sau 
care ar încălca Regulamentul (UE) nr. 

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct sau acces 
sponsorizat la un loc de tranzacționare 
trebuie să dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control care să asigure 
evaluarea și analizarea corespunzătoare a 
caracterului adecvat al persoanelor care 
utilizează acest serviciu, să garanteze că 
persoanelor respective nu li se permite să 
depășească pragurile prestabilite de 
tranzacționare și de creditare, să asigure 
monitorizarea corespunzătoare a 
activităților de tranzacționare desfășurate 
de aceste persoane și aplicarea 
mecanismelor adecvate de control al 
riscului în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [MAR] sau regulile locului de 
tranzacționare. Societatea de investiții 
asigură încheierea unui acord scris, cu 
caracter obligatoriu, între societate și 
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[MAR] sau regulile locului de 
tranzacționare. Societatea de investiții 
asigură încheierea unui acord scris, cu 
caracter obligatoriu, între societate și 
persoana respectivă cu privire la 
principalele drepturi și obligații ce decurg 
din furnizarea serviciului, iar în temeiul 
acestui acord, societății trebuie să îi revină 
responsabilitatea de a se asigura că 
activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

persoana respectivă cu privire la 
principalele drepturi și obligații ce decurg 
din furnizarea serviciului, iar în temeiul 
acestui acord, este clară responsabilitatea 
de a se asigura că activitățile de 
tranzacționare desfășurate prin utilizarea 
acestui serviciu respectă cerințele prezentei 
directive și ale Regulamentului (UE) nr. 
[MAR], precum și regulile locului de 
tranzacționare. Societățile de investiții nu 
oferă acces sponsorizat „necontrolat” sau 
„nefiltrat” la un loc de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Această formulare este sugerată pentru a se asigura că orice societate de investiții care oferă 
acces electronic direct sau acces sponsorizat dispune, anterior tranzacționării, de mecanisme 
de control și de condiții organizatorice corespunzătoare pentru a promova tranzacționarea 
echitabilă și ordonată într-un mediu de tranzacționare automat, inclusiv respingerea internă 
și automată a ordinelor în afara anumitor parametri. Această formulare este în conformitate 
cu orientările AEVMP referitoare la sisteme și controale, care au fost emise la 
22 decembrie 2011, referința: ESMA/2011/456.

Amendamentul 601
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de 
control care să asigure evaluarea și 
analizarea corespunzătoare a caracterului 
adecvat al persoanelor care utilizează 
acest serviciu, să garanteze că 
persoanelor respective nu li se permite să 

(4) Societățile de investiții nu furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare.
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depășească pragurile prestabilite de 
tranzacționare și de creditare, să asigure 
monitorizarea corespunzătoare a 
activităților de tranzacționare desfășurate 
de aceste persoane și să împiedice, prin 
mecanisme adecvate de control al 
riscului, tranzacționări care ar putea 
genera riscuri pentru societatea de 
investiții, care ar putea genera perturbări 
ale pieței sau ar putea contribui la 
apariția acestora sau care ar încălca 
Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare 
desfășurate prin utilizarea acestui serviciu 
respectă cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 602
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 

(4) Societățile de investiții nu oferă acces 
sponsorizat la un loc de tranzacționare. O 
societate de investiții care furnizează acces 
direct la piață la un loc de tranzacționare 
trebuie să dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control care să asigure 
evaluarea și analizarea corespunzătoare a 
caracterului adecvat al persoanelor care 
utilizează acest serviciu, să garanteze că 
persoanelor respective nu li se permite să 
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creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

depășească pragurile prestabilite de 
tranzacționare și de creditare, să asigure 
monitorizarea corespunzătoare a 
activităților de tranzacționare desfășurate 
de aceste persoane și să împiedice, prin 
mecanisme adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 603
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
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corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare și 
monitorizează raportul dintre ordinele 
introduse și ordinele executate. Societatea 
de investiții asigură încheierea unui acord 
scris, cu caracter obligatoriu, între societate 
și persoana respectivă cu privire la 
principalele drepturi și obligații ce decurg 
din furnizarea serviciului, iar în temeiul 
acestui acord, societății trebuie să îi revină 
responsabilitatea de a se asigura că 
activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Pe lângă piețele reglementate [articolul 51 alineatul (3)], operatorii de MTF-uri și de OTF-
uri, entitățile care oferă servicii de acces direct la piață monitorizează raportul dintre 
ordinele introduse și ordinele anulate. O limită a acestui raport se stabilește la articolul 8 
alineatul (3) litera (c) liniuță nouă din MAD „– anularea ordinelor care depășesc raportul 
zilnic de 30 % dintre ordinele executate și ordinele introduse, cu excepția cazului în care se 
transmite o justificare scrisă în acest sens autorității”.

Amendamentul 604
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează (4) O societate de investiții care furnizează 
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acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

acces direct la piață la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Sintagma „acces electronic direct” la care se face trimitere ar trebui să fie înlocuită cu 
„acces la piață direct” în scopul alinierii cu orientările tehnice ale AEVMP, emise în 
februarie 2012 și intitulate „Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat 
pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente” 
ESMA/2012/122 (RO).

Amendamentul 605
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces la un loc de tranzacționare trebuie să 
dispună de sisteme eficace și de 
mecanisme de control care să asigure 
evaluarea și analizarea corespunzătoare a 
caracterului adecvat al persoanelor care 
utilizează acest serviciu, să garanteze că 
persoanelor respective nu li se permite să 
depășească pragurile prestabilite de 
tranzacționare și de creditare, să asigure 
monitorizarea corespunzătoare a 
activităților de tranzacționare desfășurate 
de aceste persoane și să împiedice, prin 
mecanisme adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Orice societate de investiții care oferă acces, fie că este vorba de acces electronic direct sau 
acces sponsorizat, trebuie să dispună anterior tranzacționării de mecanisme de control și 
cerințe organizatorice corespunzătoare pentru a asigura integritatea pieței și funcționarea 



PE489.464v01-00 152/174 AM\901764RO.doc

RO

eficientă a piețelor.

Amendamentul 606
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces electronic direct la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

(4) O societate de investiții care furnizează 
acces direct la piață la un loc de 
tranzacționare trebuie să dispună de 
sisteme eficace și de mecanisme de control 
care să asigure evaluarea și analizarea 
corespunzătoare a caracterului adecvat al 
persoanelor care utilizează acest serviciu, 
să garanteze că persoanelor respective nu li 
se permite să depășească pragurile 
prestabilite de tranzacționare și de 
creditare, să asigure monitorizarea 
corespunzătoare a activităților de 
tranzacționare desfășurate de aceste 
persoane și să împiedice, prin mecanisme 
adecvate de control al riscului, 
tranzacționări care ar putea genera riscuri 
pentru societatea de investiții, care ar putea 
genera perturbări ale pieței sau ar putea 
contribui la apariția acestora sau care ar 
încălca Regulamentul (UE) nr. [MAR] sau 
regulile locului de tranzacționare. 
Societatea de investiții asigură încheierea 
unui acord scris, cu caracter obligatoriu, 
între societate și persoana respectivă cu 
privire la principalele drepturi și obligații 
ce decurg din furnizarea serviciului, iar în 
temeiul acestui acord, societății trebuie să 
îi revină responsabilitatea de a se asigura 
că activitățile de tranzacționare desfășurate 
prin utilizarea acestui serviciu respectă 
cerințele prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. [MAR], precum 
și regulile locului de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 607
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Societățile de investiții nu oferă 
clienților lor acces direct nefiltrat la piață 
în orice loc de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Orientările tehnice ale AEVMP emise în februarie 2012 și intitulate „Sisteme și controale 
într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de 
investiții și autoritățile competente” (ESMA/2012/122) (RO) au menționat mecanismele de 
control care ar trebui puse în aplicare pentru a oferi acces direct la piață –  accesul nefiltrat 
sau „accesul sponsorizat necontrolat” a fost interzis; acest lucru ar trebui consolidat în 
articolele MiFID.

Amendamentul 608
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a asigura că nu există niciun 
fel de discriminare sau de opreliști în ceea 
ce privește oportunitățile de 
tranzacționare de mare frecvență, statele 
membre se asigură, de asemenea, că 
accesul la piață este acordat în condiții de 
concurență echitabile.

Or. en
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Amendamentul 609
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a lupta împotriva abuzurilor 
de piață generate de tranzacționarea de 
mare frecvență, statele membre se asigură 
că piețele reglementate și alte locuri de 
tranzacționare dispun de instrumentele 
potrivite de supraveghere, de monitorizare 
și de control, care să acopere toate tipurile 
de tranzacții.

Or. en

Amendamentul 610
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru a preciza în 
detaliu cerințele organizatorice prevăzute 
la alineatele (1)-(5) care trebuie impuse 
societăților de investiții ce oferă diferite 
servicii și/sau activități de investiții și 
servicii auxiliare sau o combinație a 
acestora.

(6) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
descriu în detaliu cerințele organizatorice 
prevăzute la alineatele (1)-(5) care trebuie 
impuse societăților de investiții ce oferă 
diferite servicii și/sau activități de investiții 
și servicii auxiliare sau o combinație a 
acestora.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
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__________________

* JO: a se introduce data: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Întrucât AEVMP a emis deja orientări scrise în acest domeniu, aceasta dispune de un grad 
mai mare de competență tehnică în acest domeniu decât Comisia.

Amendamentul 611
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
94, privind măsuri pentru a preciza în 
detaliu cerințele organizatorice prevăzute 
la alineatele (1)-(5) care trebuie impuse 
societăților de investiții ce oferă diferite 
servicii și/sau activități de investiții și 
servicii auxiliare sau o combinație a 
acestora.

(6) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza în detaliu cerințele organizatorice 
prevăzute la alineatele (1)-(5) care trebuie 
impuse societăților de investiții ce oferă 
diferite servicii și/sau activități de investiții 
și servicii auxiliare sau o combinație a 
acestora.

AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010.
_________________
* JO: a se introduce data: …

Or. en
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Justificare

Acesta este un aspect tehnic și un domeniu în care AEVMP a emis deja orientări; prin 
urmare, este mai potrivit să se confere  AEVMP această competență.

Amendamentul 612
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Orice instituție financiară autorizată 
în conformitate cu Directiva 2009/65/CE 
[de coordonare a actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM)], cu Directiva 
2009/138/CE [privind accesul la activitate 
și desfășurarea activității de asigurare și 
de reasigurare (Solvabilitate II)], cu 
Directiva 2003/41/CE [privind activitățile 
și supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale] sau cu 
Directiva 2011/61/UE [privind 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative] îndeplinește obligațiile 
prevăzute la alineatele (1), (2), (2a) și (3) 
din prezentul articol atunci când 
utilizează tranzacționarea algoritmică, 
inclusiv tranzacționarea algoritmică de 
mare frecvență.

Or. en

Justificare

Inspirat dintr-un document neoficial al Comisiei Europene.

Amendamentul 613
Sylvie Goulard
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Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesul de tranzacționare și finalizarea 
tranzacțiilor în MTF-uri și în OTF-uri

Procesul de tranzacționare și finalizarea 
tranzacțiilor în MTF-uri

Or. en

Amendamentul 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF să stabilească reguli și proceduri 
transparente și nediscreționare pentru a 
garanta un proces de tranzacționare 
echitabil și organizat și să stabilească 
criterii obiective pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor.

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
stabilească reguli și proceduri transparente 
și nediscreționare pentru a garanta un 
proces de tranzacționare echitabil și 
organizat și să stabilească criterii obiective 
și nediscreționare pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor.

Or. en

Justificare

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
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dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Amendamentul 615
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF să stabilească reguli și proceduri 
transparente și nediscreționare pentru a 
garanta un proces de tranzacționare 
echitabil și organizat și să stabilească 
criterii obiective pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor. 

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
stabilească reguli și proceduri transparente 
și nediscreționare pentru a garanta un 
proces de tranzacționare echitabil și 
organizat și să stabilească criterii obiective 
și nediscreționare pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor.

Or. en

Justificare

Efectul acestui amendament va fi de a asigura că toate platformele multilaterale de 
tranzacționare, indiferent dacă acestea sunt piețe reglementate sau MTF, sunt supuse 
cerințelor nediscreționare de executare care prezintă tuturor investitorilor un rezultat 
previzibil și echitabil. Acest lucru este foarte important pentru protejarea investitorilor 
împotriva prețurilor arbitrare.
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Amendamentul 616
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF sau un 
OTF să stabilească reguli și proceduri 
transparente și nediscreționare pentru a 
garanta un proces de tranzacționare 
echitabil și organizat și să stabilească 
criterii obiective pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor.

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolul 16, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
stabilească reguli și proceduri transparente 
și nediscreționare pentru a garanta un 
proces de tranzacționare echitabil și 
organizat și să stabilească criterii obiective 
și nediscreționare pentru o executare 
eficientă a ordinelor. Societățile și 
operatorii respectivi trebuie să instituie 
măsuri pentru administrarea corectă a 
operațiunilor tehnice din cadrul sistemului, 
inclusiv proceduri eficace pentru situații 
excepționale, pentru a contracara riscurile 
de perturbare a sistemelor.

Or. en

Amendamentul 617
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
stabilească reguli transparente privind 
criteriile de stabilire a instrumentelor 
financiare ce pot fi tranzacționate în cadrul 
sistemelor lor.

(2) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să stabilească reguli 
transparente privind criteriile de stabilire a 
instrumentelor financiare ce pot fi 
tranzacționate în cadrul sistemelor lor.

Or. en
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Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 618
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
furnizeze, după caz, informații suficiente 
publicului sau să se asigure că există un 
acces la astfel de informații pentru a 
permite utilizatorilor să își formeze o 
opinie în ceea ce privește investițiile, 
ținând seama de tipurile de utilizatori și, în 
același timp, de tipurile de instrumente 
tranzacționate.

Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să furnizeze, după 
caz, informații suficiente publicului sau să 
se asigure că există un acces la astfel de 
informații pentru a permite utilizatorilor să 
își formeze o opinie în ceea ce privește 
investițiile, ținând seama de tipurile de 
utilizatori și, în același timp, de tipurile de 
instrumente tranzacționate.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 619
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
stabilească, să publice și să mențină reguli 
transparente, pe baza unor criterii 
obiective, care să reglementeze accesul la 
sistemul lor.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
stabilească, să publice și să mențină reguli 
transparente și nediscriminatorii, pe baza 
unor criterii obiective, care să 
reglementeze accesul la sistemul lor.

Or. en

Amendamentul 620
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
stabilească, să publice și să mențină reguli 
transparente, pe baza unor criterii 
obiective, care să reglementeze accesul la 
sistemul lor.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să stabilească, să 
publice și să mențină reguli transparente, 
pe baza unor criterii obiective.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 621
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
dispună de mecanisme prin care să 
identifice în mod clar și să gestioneze 
posibilele consecințe negative asupra 
funcționării MTF-ului sau a OTF-ului 
sau asupra participanților săi ale oricărui 
conflict între interesele MTF-ului, ale 
OTF-ului, ale proprietarilor sau ale 
operatorilor acestuia și buna funcționare 
a MTF-ului sau a OTF-ului.

Or. en

Justificare

Acest articol pune în aplicare considerentul 12 pentru MTF-uri și OTF-uri, permițând 
investitorilor mai multe opțiuni cu privire la tipurile de contrapărți cu care vor interacționa.

Amendamentul 622
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să își 
informeze în mod clar utilizatorii în 
legătură cu responsabilitățile ce le revin în 
ceea ce privește decontarea tranzacțiilor 
executate în cadrul sistemului respectiv. 
Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
dispună de mecanismele necesare pentru a 
facilita decontarea eficientă a tranzacțiilor 
efectuate prin intermediul sistemelor din 

(4) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să își informeze în 
mod clar utilizatorii în legătură cu 
responsabilitățile ce le revin în ceea ce 
privește decontarea tranzacțiilor executate 
în cadrul sistemului respectiv. Statele 
membre impun societăților de investiții sau 
operatorilor de piață care exploatează un 
MTF să dispună de mecanismele necesare 
pentru a facilita decontarea eficientă a 
tranzacțiilor efectuate prin intermediul 
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cadrul MTF-ului sau al OTF-ului 
respectiv.

sistemelor din cadrul MTF-ului respectiv.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 623
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o valoare mobiliară 
admisă la tranzacționare pe o piață 
reglementată este tranzacționată în același 
timp pe un MTF sau pe un OTF fără 
consimțământul emitentului, acesta nu este 
supus niciunei obligații de informare 
financiară inițială, periodică sau specifică 
în privința acestui MTF sau OTF.

(5) În cazul în care o valoare mobiliară 
admisă la tranzacționare pe o piață 
reglementată este tranzacționată în același 
timp pe un MTF fără consimțământul 
emitentului, acesta nu este supus niciunei 
obligații de informare financiară inițială, 
periodică sau specifică în privința acestui 
MTF.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 624
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să se 
conformeze imediat oricărei instrucțiuni 
date de autoritatea sa competentă în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (1) 
în vederea suspendării sau retragerii unui 
instrument financiar de la tranzacționare.

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să se 
conformeze imediat oricărei instrucțiuni 
date de autoritatea sa competentă în 
conformitate cu articolul 72 literele (d) și 
(e) în vederea suspendării sau retragerii 
unui instrument financiar de la 
tranzacționare.

Or. en

Amendamentul 625
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să se 
conformeze imediat oricărei instrucțiuni 
date de autoritatea sa competentă în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (1) în 
vederea suspendării sau retragerii unui 
instrument financiar de la tranzacționare.

(6) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să se conformeze 
imediat oricărei instrucțiuni date de 
autoritatea sa competentă în conformitate 
cu articolul 72 alineatul (1) în vederea 
suspendării sau retragerii unui instrument 
financiar de la tranzacționare.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).
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Amendamentul 626
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
furnizeze autorității competente o descriere 
detaliată a funcționării respectivului MTF 
sau OTF. Orice autorizație eliberată unei 
societăți de investiții sau unui operator de 
piață pentru exploatarea unui MTF sau a 
unui OTF se notifică AEVMP. AEVMP 
întocmește o listă a tuturor MTF-urilor și 
OTF-urilor din Uniune. Lista conține 
informații cu privire la serviciile pe care 
MTF-urile sau OTF-urile le furnizează, 
precum și codul unic de identificare pentru 
fiecare MTF sau OTF, care se utilizează în 
scopul raportărilor prevăzute la articolul 23 
și la articolele 5 și 9 din Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MiFIR]. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și asigură actualizarea acesteia.

(8) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să furnizeze autorității 
competente o descriere detaliată a 
funcționării respectivului MTF, inclusiv a 
oricărei infrastructuri auxiliare, care face 
parte din oferta de servicii și/sau a 
oricăror legături cu societăți de investiții, 
societăți comerciale, piețe reglementate, 
MTF-uri sau internalizatori sistematici 
și / sau a mecanismelor de direcționare a 
ordinelor. Statele membre impun 
societăților de investiții și operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
furnizeze autorității competente o 
descriere detaliată a măsurilor puse în 
aplicare pentru a respecta cerințele 
prevăzute la articolele 3-10 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR]. 
Orice autorizație eliberată unei societăți de 
investiții sau unui operator de piață pentru 
exploatarea unui MTF se notifică AEVMP. 
AEVMP întocmește o listă a tuturor MTF-
urilor din Uniune. Lista conține informații 
cu privire la serviciile pe care MTF-urile le 
furnizează, inclusiv toate instrumentele 
financiare admise la tranzacționare pe 
aceste platforme, precum și codul unic de 
identificare pentru fiecare MTF, care se 
utilizează în scopul raportărilor prevăzute 
la articolul 23 și la articolele 5 și 9 din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [MiFIR]. 
Acest registru se actualizează în mod 
regulat. AEVMP publică lista respectivă pe 
site-ul său internet și asigură actualizarea 
acesteia.

Or. en
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Justificare

Mecanismele de direcționare a ordinelor, utilizate în mod obișnuit de către societățile de 
investiții și de locurile de tranzacționare pot crea riscuri semnificative. Acestea ar trebui să 
fie supuse cerințelor corespunzătoare de prezentare a informațiilor. În plus, sistemele de 
tranzacționare ar trebui să ofere autorităților de reglementare o descriere detaliată a 
modului în care acestea respectă cerințele de transparență anterioare tranzacționării din 
MiFIR.

Amendamentul 627
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF sau un OTF să 
furnizeze autorității competente o descriere 
detaliată a funcționării respectivului MTF 
sau OTF. Orice autorizație eliberată unei 
societăți de investiții sau unui operator de 
piață pentru exploatarea unui MTF sau a 
unui OTF se notifică AEVMP. AEVMP 
întocmește o listă a tuturor MTF-urilor și 
OTF-urilor din Uniune. Lista conține 
informații cu privire la serviciile pe care 
MTF-urile sau OTF-urile le furnizează, 
precum și codul unic de identificare pentru 
fiecare MTF sau OTF, care se utilizează în 
scopul raportărilor prevăzute la articolul 23 
și la articolele 5 și 9 din Regulamentul 
(UE) nr. …/… [MiFIR]. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și asigură actualizarea acesteia.

(8) Statele membre impun societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să furnizeze autorității 
competente o descriere detaliată a 
funcționării respectivului MTF. Orice 
autorizație eliberată unei societăți de 
investiții sau unui operator de piață pentru 
exploatarea unui MTF sau a unui OTF se 
notifică AEVMP. AEVMP întocmește o 
listă a tuturor MTF-urilor din Uniune. Lista 
conține informații cu privire la serviciile pe 
care MTF-urile le furnizează, precum și 
codul unic de identificare pentru fiecare 
MTF, care se utilizează în scopul 
raportărilor prevăzute la articolul 23 și la 
articolele 5 și 9 din Regulamentul (UE) 
nr. …/… [MiFIR]. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. AEVMP 
publică lista respectivă pe site-ul său 
internet și asigură actualizarea acesteia.

Or. en

Justificare

Categoria OTF-urilor este eliminată, deoarece toate platformele de tranzacționare exploatate 
de operatorii de piață sau de societăți de investiții ar trebui să fie supuse în cursul 
activităților multilaterale de tranzacționare unor reguli de piață corespunzătoare (și anume 
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transparență, executare nediscreționară, acces nediscriminatoriu și supravegherea totală a 
pieței).

Amendamentul 628
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre solicită societăților de 
investiții și operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să furnizeze 
autorității competente și AEVMP o listă a 
membrilor lor și / sau a utilizatorilor.

Or. en

Justificare

Concurența creată cu succes de MiFID 1 a fost generată aproape exclusiv de către noi 
participanți la activitatea de executare sponsorizați de utilizatori: aproximativ o treime din 
tranzacționarea capitalurilor proprii se desfășoară în locuri de execuție controlate de 
utilizatori. Cu toate acestea, este necesară soluționarea conflictelor de interese care decurg 
din combinarea statutului de proprietar, cu cel de operator și cu cel de utilizator al unui loc 
de tranzacționare, și care pot avea un impact asupra protecției investitorilor, a eficienței 
generale a procesului de formare a prețurilor și asupra activității de supraveghere a pieței.

Amendamentul 629
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a specifica măsura în care 
serviciile de tranzacționare compuse 
(astfel cum sunt definite la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. ... [MiFIR]) intră 
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sub incidența articolului 18 alineatele 
(1)-(3) și a articolului 20 alineatul (3). 
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la […]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
___________________
* JO: a se introduce data: …

Or. en

Justificare

De asemenea, ar trebui să se facă distincția între servicii de tranzacționare compuse și 
furnizarea de activități tradiționale de executare a tranzacțiilor, iar cerințele privind, de 
exemplu, executarea optimă, regulile locului de tranzacționare, accesul la OTF sau 
suspendarea tranzacționării nu sunt nici pertinente și nici adecvate pentru acest tip de 
serviciu. Impunerea acestor norme serviciilor de tranzacționare compuse poate împiedica 
livrarea acestora. Prin urmare, AEVMP ar trebui, pentru clarificare, să elaboreze standarde 
tehnice de punere în aplicare.

Amendamentul 630
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Procesul de tranzacționare

Statele membre impun ca toate 
tranzacțiile cu instrumente financiare să 
fie executate pe piețele reglementate, în 
cadrul MTF-urilor, al internalizatorilor 
sistematici sau al OTC.

Or. en
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Amendamentul 631
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolele 16 și 18, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
stabilească reguli nediscreționare de 
executare a ordinelor în cadrul sistemului.

(1) Pe lângă obligațiile prevăzute la 
articolele 16 și 18, statele membre impun 
societăților de investiții sau operatorilor de 
piață care exploatează un MTF să 
stabilească și să pună în aplicare reguli 
nediscreționare de executare a ordinelor în 
cadrul sistemului.

Or. en

Justificare

Locurile multilaterale de tranzacționare echitabile și ordonate trebuie să execute ordinele de 
la participanți în mod nediscreționar: aceasta ar trebui să fie o cerință a MTF-urilor.

Amendamentul 632
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun ca regulile 
menționate la articolul 18 alineatul (4) 
care reglementează accesul la un MTF să 
respecte condițiile stabilite la articolul 55 
alineatul (3).

(2) Statele membre impun ca regulile 
menționate la articolul 18 alineatul (3) 
care reglementează accesul la un MTF să 
respecte condițiile stabilite la articolul 55.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a impune un regim mai ușor pentru MTF-uri, comparativ cu 
piața reglementată.
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Amendamentul 633
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dispun ca normele care 
reglementează accesul să asigure că MTF 
rămâne un sistem multilateral eficient, 
care reunește un număr semnificativ de 
interese multiple ale terților de cumpărare 
și de vânzare de instrumente financiare.

Or. en

Justificare

Normele care reglementează accesul nu trebuie să fie concepute într-un mod care ar conduce 
la situația în care MTF-ul să aibă un singur participant dintr-un număr foarte limitat de 
participanți.

Amendamentul 634
Olle Schmidt
în numele Grupului ALDE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să dispună de 
mecanisme prin care să identifice în mod 
clar și să gestioneze posibilele consecințe 
negative, asupra funcționării MTF-ului 
sau asupra participanților la acesta, ale 
oricărui conflict de interese între 
interesele MTF-ului, ale proprietarilor 
sau operatorilor acestuia și buna 

eliminat
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funcționare a MTF-ului.

Or. en

Justificare

Acest alineat este adecvat atât pentru MTF-uri, cât și pentru OTF-uri și, prin urmare, ar 
trebui să fie reintrodus la articolul 18.

Amendamentul 635
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să dispună de 
mecanisme prin care să identifice în mod 
clar și să gestioneze posibilele consecințe 
negative, asupra funcționării MTF-ului sau 
asupra participanților la acesta, ale oricărui 
conflict de interese între interesele MTF-
ului, ale proprietarilor sau operatorilor 
acestuia și buna funcționare a MTF-ului.

(3) Statele membre impun societăților de 
investiții sau operatorilor de piață care 
exploatează un MTF să dispună de 
mecanisme prin care să identifice în mod 
clar și să gestioneze posibilele consecințe 
negative, asupra funcționării MTF-ului sau 
asupra participanților la acesta, ale oricărui 
conflict de interese între interesele MTF-
ului, ale proprietarilor sau operatorilor 
acestuia și buna funcționare a MTF-ului, 
pentru a respecta condițiile stabilite la 
articolele 48, 49 și 50.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a impune norme diferite pentru MTF și pentru piețele 
reglementate în această privință.

Amendamentul 636
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun MTF-urilor să 
dispună de sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se conforma 
cerințelor stabilite la articolul 51.

(4) Statele membre impun MTF-urilor să 
se conformeze cerințelor stabilite la 
articolele 51 și 51a și să dispună de 
sisteme, proceduri și mecanisme eficace în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 637
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun MTF-urilor să 
dispună de sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se conforma 
cerințelor stabilite la articolul 51.

(4) Statele membre impun MTF-urilor să 
dispună de sisteme, proceduri și 
mecanisme eficace pentru a se conforma 
cerințelor stabilite la articolul 51 sau altor 
proceduri și mecanisme relevante pentru 
modelul lor de tranzacționare.

Or. en

Justificare

MTF-urile care funcționează pe piețele de venituri fixe și pe piețele instrumentelor derivate 
nu vor fi în măsură să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 51 propus de Comisie, 
care este elaborat pentru tranzacționări în volum mare, deoarece acestea tranzacționează 
mai rar.

Amendamentul 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre dispun ca platforma 
de tranzacționare să aibă cel puțin patru 
membri sau utilizatori activi în mod real, 
fiecare dintre aceștia având posibilitatea 
de a interacționa cu toți ceilalți în ceea ce 
privește formarea prețurilor în cadrul 
sistemului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura caracterul multilateral al locului de tranzacționare – cu alte cuvinte pentru 
a se asigura că toți participanții pot interacționa unii cu alții – este crucial să se evite ca o 
singură entitate să fie contraparte la toate tranzacțiile din cadrul platformei. Prin urmare, ar 
trebui să fie impus un număr minim de patru participanți activi la tranzacționare.

Amendamentul 639
Pascal Canfin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili criteriile care demonstrează 
eficiența unui sistem multilateral.
AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare până la […]*.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
______________
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Amendamentul 640
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Cerințe specifice aplicabile OTC

Statele membre solicită societăților de 
investiții să nu execute ordinele OTC ale 
clienților pentru instrumente financiare 
având o mărime inferioară mărimii 
normale a pieței.
Statele membre dispun ca executarea 
sistematică a ordinelor clienților să nu se 
facă în regim extrabursier.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja investitorii, ar trebui să se precizeze în mod clar că ordinele clienților 
pentru instrumente financiare având o mărime inferioară mărimii normale a pieței sau 
executate în mod sistematic nu ar trebui intre în regim extrabursier.


