
RECTIFICĂRI 

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare 
a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 

2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 12 iunie 2014) 

La pagina 14, la considerentul 76: 

în loc de:  „[…] practicile de piață existente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și acceptate de 
autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei (1) în sensul punerii 
în aplicare a articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/6/CE pot rămâne în vigoare […].  

(1) Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare 
a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute pentru 
programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare (JO L 336, 23.12.2003, p. 33).”, 

se citește:  „[…] practicile de piață existente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și acceptate de 
autoritățile competente în conformitate cu Directiva 2004/72/CE a Comisiei (1) în sensul punerii în aplicare 
a articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/6/CE pot rămâne în vigoare […].  

(1) Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea 
informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor 
de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care 
exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte (JO L 162, 30.4.2004, p. 70).” 

La pagina 19, la articolul 3 alineatul (1) punctul 26 litera (d): 

în loc de:  „(d)  o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt exercitate de 
o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) sau 
(c), care este direct sau indirect controlată de această persoană, care s-a constituit în beneficiul persoanei 
respective sau ale cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale persoanei respective;”, 

se citește:  „(d)  o persoană juridică, un trust sau un parteneriat, ale căror responsabilități de conducere sunt exercitate 
de o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) 
sau (c), sau care este direct sau indirect controlată de această persoană, sau care s-a constituit în 
beneficiul persoanei respective sau ale căror interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale 
persoanei respective;”. 

La pagina 53, la articolul 37: 

în loc de:  „Directiva 2003/6/CE și Directivele 2004/72/CE (1), 2003/125/CE […].  

(1) Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea 
informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor 
de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care 
exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte (JO L 162, 30.4.2004, p. 70).”, 

se citește:  „Directiva 2003/6/CE și Directivele 2004/72/CE, 2003/125/CE […].”  
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