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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, 
guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică 
în urma pandemiei de COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0280),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0210(2020)),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2014/65/UE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (4) se elimină; (b) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
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„4. ESMA elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a oferi orientări cu privire la criteriile 
calitative utilizate pentru a evalua în ce 
măsură se aplică derogările prevăzute la 
alineatul (1).”
ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
până la 1 aprilie 2021.
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 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2014/65/UE
Articolul 4 – punctul 1 – punctul 50a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se introduce următorul punct 50a: eliminat
„(50a) «obligațiuni corporative cu clauze 
de tip make-whole (cu plată integrală)» 
înseamnă obligațiuni corporative cu o 
clauză care, în cazul răscumpărării 
anticipate, obligă emitentul să returneze 
investitorului valoarea principală a 
obligațiunii și valoarea actualizată netă a 
cupoanelor pe care le-ar fi primit 
investitorul în cazul în care nu s-ar fi 
solicitat răscumpărarea obligațiunii 
înainte de scadență;”;

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2014/65/UE
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 7a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 16 alineatul (3), se 
adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Cerințele prevăzute de la al doilea până 
la al cincilea paragraf al prezentului 
alineat nu se aplică obligațiunilor 
corporative cu clauze de tip make-whole 
(cu plată integrală).”;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) se introduce următorul articol:
„Articolul 16a
Derogările de la cerințele privind 
guvernanța produselor
Firmele de investiții sunt exonerate de 
obligația de a respecta cerințele privind 
guvernanța produselor prevăzute la 
articolele 16 și 24 din prezenta directivă, 
cu condiția ca obiectul serviciului de 
investiții să fie unul dintre următoarele:
(i) acțiuni admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui sistem multilateral de tranzacționare 
(MTF), în cazul în care acestea sunt 
acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor 
la organisme de plasament colectiv de alt 
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tip decât OPCVM și a acțiunilor care 
încorporează un instrument derivat;
(ii) obligațiuni sau alte forme de titluri de 
creanță admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau pe o piață 
echivalentă a unei țări terțe sau în cadrul 
unui MTF, cu excepția celor care 
încorporează un instrument derivat sau o 
structură care face dificilă înțelegerea de 
către client a riscurilor implicate; sau
(iii) acțiuni sau unități de fond ale unor 
OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor 
structurate menționate la articolul 36 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 583/2010.”;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) se introduce următorul articol:
„Articolul 16b
Cercetarea
1. Prin derogare de la articolul 13 
alineatele (1)-(8) din Directiva delegată 
(UE) 2017/593 a Comisiei, o firmă de 
investiții care oferă servicii de 
administrare a portofoliului sau alte 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
poate alege să nu respecte cerințele 
stabilite la alineatele respective privind 
furnizarea de servicii de cercetare de către 
părți terțe unor astfel de firme de investiții 
în oricare dintre următoarele cazuri:
(a) serviciul de cercetare este furnizat 
exclusiv în legătură cu emitenții care nu 
au depășit o capitalizare bursieră de 10 



PR\1213390RO.docx 9/17 PE657.375v01-00

RO

miliarde EUR în cursul perioadei de 36 
luni care precedă furnizarea serviciilor de 
cercetare;
(b) serviciul de cercetare este furnizat 
exclusiv în legătură cu instrumente cu 
venit fix.
2. Prin derogare de la articolul 13 
alineatul (9) din Directiva delegată (UE) 
2017/593 a Comisiei, o firmă de investiții 
care utilizează opțiunea menționată la 
alineatul (10) din directiva delegată 
respectivă este autorizată să plătească 
pentru furnizarea de servicii de executare 
și pentru furnizarea de servicii de 
cercetare, cu condiția să fie îndeplinite 
toate condițiile următoare:
(a) înainte de furnizarea serviciilor de 
execuție sau de cercetare, a fost încheiat 
un acord între firma de investiții și 
furnizorul de servicii cercetare care 
identifică ce parte din plata comună poate 
fi atribuită cercetării;
(b) firma de investiții își informează 
clientul cu privire la plata comună;
(c) în cazul cercetării menționate la 
articolul 13 alineatul (10) litera (a) din 
Directiva delegată (UE) 2017/593 a 
Comisiei, serviciile de executare pentru 
care se efectuează plata comună sunt 
furnizate exclusiv în legătură cu emitenții 
care nu au depășit o capitalizare bursieră 
de 10 miliarde EUR în cursul perioadei de 
36 de luni care precedă furnizarea 
serviciului de cercetare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2014/65/UE
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2), se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„Prezentul alineat nu se aplică 
obligațiunilor corporative cu clauze de tip 
make-whole (cu plată integrală).”;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2014/65/UE
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În cazul în care contractul de cumpărare 
sau de vânzare a unui instrument financiar 
este încheiat prin intermediul mijloacelor 
de comunicare la distanță, firma de 
investiții poate furniza informațiile privind 
costurile și cheltuielile în format 
electronic, fără întârzieri nejustificate, 
după încheierea tranzacției, cu condiția să 
fie îndeplinite toate condițiile următoare:

„În cazul în care contractul de cumpărare 
sau de vânzare a unui instrument financiar 
este încheiat prin intermediul mijloacelor 
de comunicare la distanță, firma de 
investiții poate furniza informațiile privind 
costurile și cheltuielile, fără întârzieri 
nejustificate, după încheierea tranzacției, 
cu condiția să fie îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 25 alineatul (6), se 
adaugă următorul paragraf:
„Prezentul alineat nu se aplică 
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obligațiilor legate de pragurile de 
raportare a pierderilor prevăzute la 
articolul 25a din prezenta directivă.”

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 25 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(5b) La articolul 25 alineatul (8), 
partea introductivă se modifică după cum 
urmează:

8. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 prin care să garanteze că 
firmele de investiții respectă principiile 
prevăzute la alineatele (2)-(6) de la 
prezentul articol aplicabile furnizării de 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
clienților, inclusiv informațiile care trebuie 
obținute atunci când evaluează caracterul 
corespunzător sau adecvat al serviciilor și 
al instrumentelor financiare pentru clienții 
lor, criteriile de evaluare a instrumentelor 
financiare care nu sunt complexe în sensul 
alineatului (4) litera (a) punctul (vi) din 
prezentul articol, precum și conținutul și 
formatul înregistrărilor și acordurilor 
privind furnizarea de servicii către clienți și 
ale rapoartelor periodice referitoare la 
serviciile furnizate adresate clienților. 
Aceste acte delegate țin cont de 
următoarele:

„8. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 prin care să garanteze că 
firmele de investiții respectă principiile 
prevăzute la alineatele (2)-(6) de la 
prezentul articol aplicabile furnizării de 
servicii de investiții sau servicii auxiliare 
clienților, inclusiv informațiile care trebuie 
obținute atunci când evaluează caracterul 
corespunzător sau adecvat al serviciilor și 
al instrumentelor financiare pentru clienții 
lor, criteriile de evaluare a instrumentelor 
financiare care nu sunt complexe în sensul 
alineatului (4) litera (a) punctul (vi) din 
prezentul articol, precum și conținutul și 
formatul înregistrărilor și acordurilor 
privind furnizarea de servicii către clienți și 
ale rapoartelor periodice referitoare la 
serviciile furnizate adresate clienților, cu 
excepția obligațiilor legate de pragurile de 
raportare privind pierderile stabilite la 
articolul 25a. Aceste acte delegate țin cont 
de următoarele:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Se introduce următorul articol 
25a:
„Articolul 25a
Pragurile de raportare privind pierderile
1. Firmele de investiții care 
furnizează servicii de administrare a 
portofoliului informează clientul dacă 
valoarea totală a portofoliului, evaluată la 
începutul fiecărei perioade de raportare, 
s-a depreciat cu 20 % și, ulterior, pentru 
fiecare multiplu de 10 %, cel mai târziu la 
sfârșitul zilei lucrătoare în care este 
depășit pragul sau, în cazul în care pragul 
este depășit într-o zi nelucrătoare, la 
sfârșitul următoarei zile lucrătoare. 
2. Firmele de investiții care dețin un 
cont al unui client de retail ce include 
poziții pe instrumente financiare cu efect 
de levier sau tranzacții cu datorii 
contingente informează clientul, în cazul 
în care valoarea inițială a fiecărui 
instrument s-a depreciat cu 10 % și apoi 
pentru fiecare multiplu de 10 %. 
Raportarea în temeiul prezentului alineat 
ar trebui să se efectueze în funcție de 
fiecare instrument, cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel cu clientul, și 
trebuie să aibă loc cel mai târziu la 
sfârșitul zilei lucrătoare în care este 
depășit pragul sau, în cazul în care pragul 
este depășit într-o zi nelucrătoare, la 
sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2014/65/UE
Articolul 27 – alineatul 10 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 27 alineatul (10), se 
adaugă următorul paragraf:
„Cu toate acestea, standardele de 
reglementare menționate la prezentul 
alineat nu se aplică până la... [data 
intrării în vigoare a prezentei directive de 
modificare + doi ani].”;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2014/65/UE
Articolul 29a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute la articolul 24 
alineatul (4) litera (c) nu se aplică altor 
servicii furnizate clienților profesionali 
decât consultanța de investiții și 
administrarea portofoliului.

(1) Cerințele prevăzute la articolul 24 
alineatul (4) litera (c) nu se aplică 
serviciilor furnizate clienților profesionali.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2014/65/UE
Anexa II – II.1. Criterii de identificare – paragraful 5 – liniuța 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(11a) La anexa II, punctul II.1 al 
cincilea paragraf prima liniuță se 
modifică după cum urmează: 

 clientul a efectuat în medie 10 tranzacții 
de o mărime semnificativă pe trimestru în 
ultimele 4 trimestre anterioare pe piața 
respectivă;

„ clientul a efectuat în medie 15 tranzacții 
de o mărime semnificativă pe an în ultimii 
4 ani pe piața respectivă;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)



PR\1213390RO.docx 15/17 PE657.375v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea costurilor și taxelor:

În proiectul său de propunere, Comisia scutește firmele de investiții de obligația de a furniza 
informații privind costurile și taxele clienților profesionali și contrapărților eligibile pentru 
anumite servicii MiFID, altele decât consultanța de investiții și administrarea portofoliului.

Consultanța de investiții și administrarea portofoliului ar trebui, de asemenea, să fie excluse 
de la publicarea de informații privind costurile și taxele pentru clienții profesionali (cu o 
clauză de participare), deoarece clienții respectivi ar trebui să fie familiarizați, în general, cu 
structura costurilor acestor servicii. 

Notă tehnică: furnizarea de consultanță de investiții și administrarea portofoliului nu se aplică 
în cazul contrapărților eligibile.

Modificările se reflectă în amendamentul 12.

Rapoartele privind buna executare:

Propunerea Comisiei suspendă numai aplicarea standardului tehnic de reglementare 27 
[articolul 27 alineatul (3) din MiFID]; cerințe de raportare pentru locurile de tranzacționare cu 
privire la buna executare), dar nu și standardul tehnic de reglementare 28 [articolul 27 
alineatul (10) din MiFID]; obligații pentru firmele de investiții să informeze clienții cu privire 
la buna executare).

Având în vedere că obligația de raportare este cea mai complicată pentru firmele de investiții 
(nu și pentru locurile de tranzacționare), legăturile dintre cele două standarde tehnice de 
reglementare și utilitatea discutabilă a rapoartelor privind buna executare pentru clienții de 
retail, suspendarea aplicării normelor tehnice de reglementare 27 și 28 pare justificată.

Modificările se reflectă în amendamentul 11.

Guvernanța produselor:

Propunerea Comisiei exclude obligațiunile cu clauze de tip „make whole” (cu plată integrală) 
de la regimul de guvernanță a produselor. 

Derogarea de la cerințele privind guvernanța produselor ar trebui extinsă și la alte produse 
simple, cum ar fi alte obligațiunile clasice, OPCVM și acțiunile tranzacționate pe piețe 
reglementate.

Propunerea Comisiei în acest sens este eliminată prin amendamentele 2, 3 și 6. 
Amendamentul 4 introduce un nou articol cu textul dorit.

Informațiile ex-post privind costurile și taxele:

Propunerea Comisiei introduce posibilitatea de a primi informații privind costurile și taxele în 
format electronic după tranzacție, în cazul în care clientul își dă consimțământul.

Este oportun să se elimine limitarea potrivit căreia informațiile trebuie să fie transmise 
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întotdeauna în „format electronic” pentru a răspunde nevoilor clienților mai în vârstă/care nu 
au cunoștințe solide în materie de informatică. Acest lucru ar fi, de asemenea, în concordanță 
cu regula generală recent introdusă privind informațiile electronice cu clauze de neparticipare 
[și anume, noul alineat (5a) introdus de propunerea Comisiei].

Modificările se reflectă în amendamentul 7.

Investitorii profesionali: 

Comisia a renunțat la ideea de a introduce o nouă categorie de investitori semiprofesionali.

Pentru a compensa acest lucru, ar trebui să fie modificat criteriul numărului de tranzacții, 
aducându-l la 15 pe an.

Modificările se reflectă în amendamentul 13.

Pragurile de raportare privind pierderile:

În prezent, firmele de investiții care desfășoară activități de administrare a portofoliului au 
obligația de a informa clientul dacă valoarea portofoliului lor scade cu mai mult de 10 % (și, 
ulterior, pentru orice multiplu din acest procentaj).

Un astfel de avertisment ar putea încuraja clientul să își restructureze portofoliul și să vândă 
pripit instrumentele în pierdere, ceea ce ar putea să nu fie în interesul său pe termen lung, în 
special dacă este vorba despre o corecție temporară.

Prin urmare, acest prag este majorat la 20 % pentru produsele fără efect de levier.

Dispoziția respectivă figura până în prezent la articolul 62 din Regulamentul delegat 
2017/565. Având în vedere importanța acestei dispoziții, ea ar trebui introdusă la textul de 
nivel 1, și anume MiFID II.

Amendamentul 8 clarifică faptul că articolul 25 alineatul (6) din MiFID nu mai reprezintă 
ancora de nivelul 1 pentru textul corespunzător de nivelul 2. Amendamentul 9 elimină 
împuternicirea aferentă din cadrul MiFID, astfel încât articolul 62 din Regulamentul delegat 
2017/565 să nu mai fie în vigoare. Prin amendamentul 10, textul respectiv este copiat din 
regulamentul delegat în MiFID, cu modificările necesare.

Cercetarea:

În propunerea sa de modificare a Directivei delegate (UE) 2017/593 (consultare încheiată la 5 
septembrie 2020), Comisia a propus introducerea unui tratament diferit pentru cercetarea 
destinată IMM-urilor.

Această dispoziție ar trebui să fie mutată în textul de nivelul 1 pentru a se asigura că aceasta 
este o derogare prevăzută de legislator și nu la începutul procesului de eliminare a regimului 
de separare. 

Acest lucru ar oferi, de asemenea, legiuitorului un rol mai important în determinarea tipului 
de instrument financiar care face obiectul unei derogări, precum și a condițiilor în care se 
aplică derogarea.

Pragurile ar trebui să fie semnificativ mai mari decât cele sugerate de Comisie în 
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regulamentul delegat modificat. Pentru a include atât întreprinderile mici, cât și cele cu 
capitalizare medie, și pentru a permite crearea unui ecosistem pentru acest tip de cercetare, 
pragul pentru capitalizarea pieței ar trebui să fie de 10 miliarde EUR (cu o medie mobilă în 
ultimele 36 de luni pentru a evita întreruperile bruște).

Modificările se reflectă în amendamentul 5.

Derogarea de la activitatea auxiliară:

Comisia a propus eliminarea criteriilor cantitative și transformarea evaluării caracterului 
auxiliar într-o evaluare pur calitativă, ceea ce ar conferi autorităților naționale de concurență o 
marjă mare de manevră pentru a stabili cine face obiectul derogării.

Pentru a obține un rezultat european mai armonizat, ar trebui introdus un standard tehnic de 
reglementare al ESMA care să limiteze, într-o anumită măsură, flexibilitatea autorității 
naționale de concurență, oferind orientări în ceea ce privește criteriile calitative.

Modificările se reflectă în amendamentul 1.


