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Amendamentul 21
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 23 septembrie 2009, Comisia a 
adoptat trei propuneri de regulamente prin 
care se înființau Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari și trei 
autorități europene de supraveghere. 
Scopul acestui demers era de a contribui la 
aplicarea coerentă a legislației Uniunii și la 
stabilirea unor standarde și practici de 
reglementare și supraveghere comune și 
eficiente. Cele trei autorități sunt 
Autoritatea bancară europeană (ABE) 
înființată prin Regulamentul …/…UE, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) înființată prin 
Regulamentul …/…UE și Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale (AEAPO) înființată prin 
Regulamentul …/…UE.

(3) La 23 septembrie 2009, Comisia a 
adoptat trei propuneri de regulamente prin 
care se înființau Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari și trei 
autorități europene de supraveghere. 
Scopul acestui demers era de a contribui la 
aplicarea coerentă a legislației Uniunii și la 
stabilirea unor standarde și practici de 
reglementare și supraveghere comune și 
eficiente. Cele trei autorități sunt 
Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) (ABE) 
înființată prin Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010, Autoritatea europeană de 
supraveghere (Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP) 
înființată prin Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 și Autoritatea europeană de 
supraveghere (Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale)
(AEAPO) înființată prin Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010. Aceste autorități au 
un rol esențial în prezervarea stabilității 
sectorului financiar. Este prin urmare de 
importanță capitală acordarea unei înalte 
priorități politice dezvoltării activității lor 
și finanțării adecvate.

Or. en

Amendamentul 22
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instrumentele financiare derivate 
extrabursiere nu prezintă transparență, 
deoarece sunt contracte negociate privat, 
iar informațiile referitoare la acestea nu 
sunt de obicei disponibile decât pentru 
părțile contractante. Aceste instrumente 
creează o rețea complexă de 
interdependențe, care face dificilă 
identificarea naturii și amplorii riscurilor 
implicate. Criza financiară a demonstrat că 
aceste caracteristici sporesc nesiguranța în 
perioade dificile pentru piață și, în 
consecință, pun în pericol stabilitatea 
financiară. Prezentul regulament prevede 
condiții care să conducă la diminuarea 
riscurilor și la creșterea transparenței 
contractelor derivate.

(4) Instrumentele financiare derivate 
extrabursiere nu prezintă transparență, 
deoarece sunt contracte negociate privat, 
iar informațiile referitoare la acestea nu 
sunt de obicei disponibile decât pentru 
părțile contractante. Aceste instrumente 
creează o rețea complexă de 
interdependențe, care face dificilă 
identificarea naturii și amplorii riscurilor 
implicate. Criza financiară a demonstrat că 
aceste caracteristici sporesc nesiguranța în 
perioade dificile pentru piață și, în 
consecință, pun în pericol stabilitatea 
financiară. Prezentul regulament prevede 
condiții care să conducă la diminuarea 
riscurilor prin creșterea transparenței 
contractelor derivate. O mai bună 
transparență a instrumentelor financiare 
derivate extrabursiere va îmbunătăți și 
încrederea între diverșii actori de pe piață, 
va aduce o mai eficientă formare a 
prețurilor, va consolida protecția 
investitorilor și va asigura un sistem mai 
bun de alertă timpurie cu privire la 
acumularea și dimensiunea problemelor.

Or. en

Amendamentul 23
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instrumentele financiare derivate 
extrabursiere nu prezintă transparență, 
deoarece sunt contracte negociate privat, 
iar informațiile referitoare la acestea nu 
sunt de obicei disponibile decât pentru 
părțile contractante. Aceste instrumente 
creează o rețea complexă de 

(4) Instrumentele financiare derivate 
extrabursiere nu prezintă transparență, 
deoarece sunt contracte negociate privat, 
iar informațiile referitoare la acestea nu 
sunt de obicei disponibile decât pentru 
părțile contractante. Este esențial ca 
instrumentele financiare respective să 
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interdependențe, care face dificilă 
identificarea naturii și amplorii riscurilor 
implicate. Criza financiară a demonstrat că 
aceste caracteristici sporesc nesiguranța în 
perioade dificile pentru piață și, în 
consecință, pun în pericol stabilitatea 
financiară. Prezentul regulament prevede 
condiții care să conducă la diminuarea 
riscurilor și la creșterea transparenței 
contractelor derivate.

devină mai transparente și mai accesibile. 
Aceste instrumente creează o rețea 
complexă de interdependențe, care face 
dificilă identificarea naturii și amplorii 
riscurilor implicate. Criza financiară a 
demonstrat că aceste caracteristici sporesc 
nesiguranța în perioade dificile pentru piață 
și, în consecință, pun în pericol stabilitatea 
financiară. Prezentul regulament prevede 
condiții care să conducă la diminuarea 
riscurilor și la creșterea transparenței 
contractelor derivate.

Or. en

Amendamentul 24
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a oferi o imagine de ansamblu 
clară a pieței, se impune ca atât contractele 
compensate, cât și cele necompensate să fie 
raportate către registrele centrale de 
tranzacții.

(23) Pentru a oferi o imagine de ansamblu 
clară a pieței, se impune ca atât contractele 
compensate, cât și cele necompensate să fie 
raportate către registrele centrale de 
tranzacții într-un interval scurt de timp.

Or. en

Amendamentul 25
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Este necesar să existe sancțiuni 
efective, proporționale și disuasive pentru 
nerespectarea obligațiilor de compensare și 
raportare. Statele membre trebuie să aplice 
aceste sancțiuni într-un mod care să nu le 

(25) Este necesar să existe sancțiuni 
efective, proporționale și disuasive pentru 
nerespectarea obligațiilor de compensare și 
raportare. Statele membre trebuie să aplice 
aceste sancțiuni într-un mod care să nu le 
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diminueze efectele. diminueze efectele. Statele membre ar 
trebui să se asigure că sancțiunile aplicate 
sunt făcute publice și că rapoarte de 
evaluare a eficacității regimurilor de 
sancțiuni aplicate sunt publicate la 
intervale regulate.

Or. en

Amendamentul 26
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) O contrapartidă centrală trebuie să 
aibă un cadru solid de administrare a 
riscului pentru a putea administra riscul de 
credit, riscul de lichiditate, riscul 
operațional și alte riscuri, inclusiv pe cele 
pe care le implică sau le transmite altor 
entități ca urmare a interdependențelor din 
sistem. O CPC trebuie să aibă în funcțiune 
proceduri și mecanisme adecvate pentru a 
putea face față situației de default a 
membrilor compensatori. Pentru a reduce 
la minimum riscul de contagiune într-o 
astfel de situație, CPC trebuie să aplice 
cerințe de participare stricte, că colecteze 
marje inițiale adecvate, să dețină un fond 
de default și alte resurse financiare în 
vederea acoperirii eventualelor pierderi.

(37) O contrapartidă centrală trebuie să 
aibă un cadru solid de administrare a 
riscului pentru a putea administra riscul de 
credit, riscul de lichiditate, riscul 
operațional și alte riscuri, inclusiv pe cele 
pe care le implică sau le transmite altor 
entități ca urmare a interdependențelor din 
sistem. O CPC trebuie să aibă în funcțiune 
proceduri și mecanisme adecvate pentru a 
putea face față situației de default a 
membrilor compensatori. Pentru a reduce 
la minimum riscul de contagiune într-o 
astfel de situație, CPC trebuie să aplice 
cerințe de participare stricte, că colecteze 
marje inițiale adecvate, să dețină un fond 
de default și alte resurse financiare în 
vederea acoperirii eventualelor pierderi. Ca 
parte a funcției sale de gestiune a riscului 
și pentru a-și acoperi expunerea față de 
membrii compensatori, o CPC ar trebui să 
accepte doar garanții foarte lichide, cu un 
risc de credit și de piață minim. Tipul de 
active ce pot fi acceptate ca garanții ar 
putea fi adaptat, într-o anumită măsură, 
naturii contrapartidei. În ceea ce privește 
contrapartidele nefinanciare, o CPC ar 
putea accepta garanțiile bancare sau 
activele echivalente ca garanție, după caz.
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Or. en

Amendamentul 27
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru o supraveghere eficientă a 
registrelor centrale de tranzacții, AEVMP 
trebuie să aibă dreptul de a efectua 
investigații și inspecții la fața locului.

(47) Pentru o supraveghere eficientă a 
registrelor centrale de tranzacții, AEVMP 
trebuie să aibă competența de a efectua 
investigații și inspecții la fața locului.

Or. en

Amendamentul 28
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „membru independent al consiliului” 
reprezintă un membru al consiliului care nu 
are relații de afaceri, de rudenie sau de altă 
natură care să creeze un conflict de interese 
cu o CPC, cu acționarul sau acționarii 
majoritari sau cu conducerea acestora sau 
cu membrii compensatori sau conducerea 
acestora;

(21) „membru independent al consiliului” 
reprezintă un membru al consiliului care nu 
are și nu a avut relații de afaceri, de 
rudenie sau de altă natură care să creeze un 
conflict de interese cu o CPC, cu acționarul 
sau acționarii majoritari sau cu conducerea 
acestora sau cu membrii compensatori sau 
conducerea acestora;

Or. en

Amendamentul 29
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapartidele financiare compensează 
toate contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4).

(1) Contrapartidele financiare și cele 
nefinanciare menționate la articolul 7 
alineatul (2) compensează toate 
contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4). Niciuna dintre 
contrapartide nu face obiectul obligației 
de compensare dacă cel puțin una dintre 
ele este o contrapartidă nefinanciară 
situată sub pragul de compensare.

Or. en

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapartidele financiare compensează 
toate contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4).

(1) Contrapartidele financiare compensează 
toate contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4). Niciuna dintre 
contrapartide nu face obiectul obligației 
de compensare dacă cel puțin una dintre 
ele este o contrapartidă nefinanciară 
situată sub pragul de compensare 
menționat la articolul 7 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 31
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapartidele financiare compensează 
toate contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4).

(1) Contrapartidele financiare și cele 
nefinanciare menționate la articolul 7 
alineatul (2) compensează toate 
contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere care sunt considerate eligibile 
în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
prin intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Dacă o contrapartidă nefinanciară nu depășește pragul de compensare nu ar trebui obligată 
să-și compenseze contractele pe instrumente derivate extrabursiere doar pentru că 
contrapartida sa este o instituție financiară sau una nefinanciară care depășește pragul 
respectiv. Altfel, întreaga abordare legată de prag și testul în temeiul articolului 7 alineatul 
(4) ar fi lipsite de sens. De asemenea, acest lucru ar avea drept rezultat neintenționat evitarea 
de către contrapartidele nefinanciare a tranzacțiilor cu instituții financiare.

Amendamentul 32
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de compensare menționată la 
primul paragraf nu se aplică contractelor 
derivate extrabursiere încheiate de o 
contrapartidă financiară sau una 
nefinanciară menționată la articolul 7 
alineatul (2) cu o întreprindere mamă, o 
filială sau o altă filială a întreprinderii 
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sale mamă.

Or. en

Justificare

Entitățile nefinanciare utilizează deseori o sigură entitate pentru reducerea riscurilor de 
grup. Prin urmare, ar trebui să fie posibil transferul riscului comercial în interiorul grupului 
fără a declanșa obligația de raportare și compensare. În multe cazuri ar putea exista cerințe 
juridice care să decidă care societăți din cadrul grupului pot încheia tranzacții cu 
contrapartide externe pentru reducerea riscurilor comerciale. Și alte acte legislative 
importante privind piața financiară (de exemplu DPIF) admit scutiri pentru tranzacțiile din 
cadrul grupurilor.

Amendamentul 33
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
contrapartidelor nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe.

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
contrapartidelor nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe care sunt, similar, fie 
contrapartide financiare, fie contrapartide 
nefinanciare care depășesc pragul de 
compensare.

Or. en

Amendamentul 34
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
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contrapartidelor nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe.

contrapartidelor nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe. În cazul în care 
contrapartidele nefinanciare care nu fac 
obiectul obligației de compensare 
participă la contracte derivate 
extrabursiere cu alte contrapartide 
financiare sau nefinanciare, nu se aplică 
obligația de compensare.

Or. de

Amendamentul 35
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
contrapartidelor nefinanciare menționate
la articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile 
cu entități din țări terțe.

Niciuna dintre contrapartide nu face 
obiectul obligației de compensare dacă cel 
puțin una dintre ele este o contrapartidă 
nefinanciară situată sub pragul de 
compensare menționat la articolul 7 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Dacă o contrapartidă nefinanciară nu depășește pragul de compensare nu ar trebui obligată 
să-și compenseze contractele pe instrumente derivate extrabursiere doar pentru că 
contrapartida sa este o instituție financiară sau una nefinanciară care depășește pragul 
respectiv. Altfel, întreaga abordare legată de prag și testul în temeiul articolului 7 alineatul 
(4) ar fi lipsite de sens. De asemenea, acest lucru ar avea drept rezultat neintenționat evitarea 
de către contrapartidele nefinanciare a tranzacțiilor cu instituții financiare.



PE460.628v01-00 12/39 AM\858999RO.doc

RO

Amendamentul 36
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
contrapartidelor nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe.

Această obligație de compensare se aplică 
și contrapartidelor financiare și 
contrapartidelor nefinanciare ce depășesc 
pragul de compensare, menționate la 
articolul 7 alineatul (2), care participă la 
contracte derivate extrabursiere eligibile cu 
entități din țări terțe.

Or. en

Justificare

Adăugire din motive de claritate.

Amendamentul 37
Norbert Glante

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de compensare în temeiul 
paragrafelor de mai sus nu se aplică în 
cazul contractelor derivate extrabursiere 
încheiate de o contrapartidă financiară 
sau nefinanciară cu societatea-mamă, cu 
o filială sau cu o filială a societății-mamă.

Or. de

Justificare

Tranzacțiile interne, servind la gestionarea lichidităților sau riscurilor la nivelul unui grup, 
ar trebui exceptate de la obligația de compensare centrală, deoarece altfel lipsesc 
stimulentele pentru introducerea unei gestiuni eficiente a lichidităților și riscurilor la nivelul 
unui grup.
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Amendamentul 38
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Paragrafele de mai sus nu se aplică în 
cazul contractelor derivate extrabursiere 
încheiate de un institut financiar sau 
nefinanciar cu societatea-mamă, cu o 
filială sau cu o filială a societății-mamă.

Or. de

Justificare

Tranzacțiile interne, servind la gestionarea lichidităților sau riscurilor la nivelul unui grup, 
ar trebui exceptate de la obligația de compensare centrală, deoarece altfel lipsesc 
stimulentele pentru introducerea unei gestiuni eficiente a lichidităților și riscurilor la nivelul 
unui grup.

Amendamentul 39
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data de la care intră în vigoare obligația 
de compensare.

(b) data de la care intră în vigoare obligația 
de compensare, care nu poate preceda 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, precum și calendarul 
conform căruia contrapartidele sau 
categoriile sunt supuse obligației de 
compensare.

Or. en
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Amendamentul 40
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică și, dacă 
este cazul, se consultă cu autoritățile 
competente ale țărilor terțe.

Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică și se 
consultă cu autoritățile europene
competente pentru piețele de 
tranzacționare specifice, respectiv cu 
autoritățile corespunzătoare ale țărilor 
terțe. Trebuie să se obțină avizul lor de 
specialitate înaintea luării deciziei de a 
supune o categorie de instrumente 
financiare derivate obligației de 
compensare în conformitate cu 
articolul 3.

Or. de

Amendamentul 41
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din cauză că nu pot fi standardizate, nu 
se supun obligației de compensare, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3) ale 
prezentului articol, în special următoarele 
categorii de instrumente financiare 
derivate de pe piețele de materii prime:
- contractele de achiziții și de livrare de 
energie pe termen lung
- contractele de achiziții și de livrare de 
energie cu flexibilitate a cantităților
- contractele de achiziții și de livrare de 
energie cu obligații de tipul „take or pay”
- contracte care leagă prețurile de indici 
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nelichizi sau care nu sunt stabiliți zilnic.

Or. de

Amendamentul 42
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de aplicare a dispozițiilor alineatelor (3) și 
(3a), AEVMP poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru a stabili dacă contrapartidele sau 
contractele derivate extrabursiere pot 
prezenta o amenințare la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniune, în ansamblu sau în 
parte.
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*.
AEVMP înaintează aceste proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
Comisiei până la data de 30 iunie 2012.
* JO: a se introduce numărul 
regulamentului din documentul PE-
CONS 42/10.

Or. en

Amendamentul 43
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă și în urma consultării cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice (CERS), la identificarea și 
notificarea către Comisie a categoriilor de 
contracte derivate care ar trebui incluse în 
registrul său public, dar pentru care nicio 
contrapartidă centrală nu a primit încă 
autorizație.

(5) AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă și în urma consultării cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice (CERS) și cu autoritățile 
europene competente pentru piețele de 
tranzacționare specifice, respectiv cu 
autoritățile corespunzătoare ale țărilor 
terțe, la identificarea și notificarea către 
Comisie a categoriilor de contracte derivate 
care ar trebui incluse în registrul său 
public, dar pentru care nicio contrapartidă 
centrală nu a primit încă autorizație.

Or. de

Amendamentul 44
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă un registru central de tranzacții nu 
este în măsură să înregistreze detaliile 
referitoare la un contract derivat 
extrabursier, contrapartidele financiare 
raportează informațiile referitoare la
pozițiile lor în contractele respective către 
autoritatea competentă desemnată în 
conformitate cu articolul 48 din Directiva 
2004/39/CE.

(2) Dacă un registru central de tranzacții nu 
este în măsură să înregistreze detaliile 
referitoare la un contract derivat 
extrabursier, contrapartidele financiare 
raportează informațiile referitoare la
contractele lor derivate extrabursiere către 
autoritatea competentă desemnată în 
conformitate cu articolul 48 din Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Amendamentul 45
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP elaborează proiecte ale acestor
standarde tehnice de reglementare pe care 
le transmite Comisiei până la data de 30 
iunie 2012.

AEVMP înaintează proiectele de
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei, în urma unei consultări publice,
până la data de 30 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 46
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor 
contracte derivate extrabursiere poziții 
care depășesc pragul de informare care 
trebuie determinat în conformitate cu 
alineatul (3) litera (a), aceasta trebuie să 
informeze autoritatea competentă 
desemnată în conformitate cu articolul 48 
din Directiva 2004/39/CE în legătură cu 
acest lucru și să furnizeze justificări 
pentru pozițiile respective.

eliminat

Contrapartida nefinanciară respectivă 
face obiectul obligației de raportare 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pragul de compensare oferă o bază suficientă pentru determinarea politicii de compensare 
adecvate. Pragul de informare ar fi mai curând o povară administrativă suplimentară asupra 
instituțiilor nefinanciare decât un beneficiu pentru piețele derivate extrabursiere.
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Amendamentul 47
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie
determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile.

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții nete și 
expuneri care depășesc pragul de 
compensare determinat în conformitate cu 
alineatul (3) litera (b) pentru o perioadă de 
90 de zile consecutive, aceasta face
obiectul obligației de compensare 
prevăzute la articolul 3 pentru toate 
contractele sale pe instrumente derivate 
extrabursiere eligibile și notifică 
autoritatea competentă desemnată în 
conformitate cu articolul 48 din Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Justificare

O depășire a pragului de compensare ar trebui să fie înregistrată pentru o perioadă de 90 de 
zile consecutive înainte să conducă la aplicarea obligației de compensare. Această dispoziție 
este necesară pentru a evita ca o încălcare de scurtă durată a pragului de compensare, de 
exemplu ca urmare a unei situații de volatilitate a prețurilor pe piață, să declanșeze aplicarea 
obligației de compensare. Contrapartidă nefinanciară respectivă notifică autoritatea 
competentă cu privire la o astfel de depășire a pragului de compensare.

Amendamentul 48
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie 

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie 
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determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile.

determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile, 
care depășesc pragul de compensare și nu 
sunt în legătură directă și obiectiv 
măsurabilă cu activitatea comercială 
descrisă la alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 49
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie 
determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile.

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții nete și 
expuneri care depășesc pragul de 
compensare care trebuie determinat în 
conformitate cu alineatul (3) litera (b), 
aceasta trebuie să facă obiectul obligației 
de compensare prevăzute la articolul 3 
pentru toate contractele sale pe instrumente 
derivate extrabursiere eligibile, care 
depășesc pragul de compensare timp de 
90 de zile consecutive.

Or. de

Justificare

Este disproporționat ca acele tranzacții care sunt în legătură directă și obiectiv măsurabilă 
cu activitatea comercială să nu fie luate în considerare la calcularea pozițiilor, dar să facă 
totuși obiectul obligației de compensare în caz de depășire a pragului de compensare.
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Amendamentul 50
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie 
determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile.

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții a căror medie 
pe o perioadă de 90 de zile depășește
pragul determinat în conformitate cu 
alineatul (3) litera (b), aceasta face obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere eligibile.

Or. en

Amendamentul 51
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate încheiate de o 
contrapartidă nefinanciară a căror 
legătură directă cu activitatea comercială 
sau activitatea de finanțare a trezoreriei a 
contrapartidei respective este obiectiv 
măsurabilă.

Or. en

Amendamentul 52
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a 



AM\858999RO.doc 21/39 PE460.628v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pragul de informare; eliminat

Or. en

Justificare

Nu este limpede cum o contrapartidă nefinanciară ar determina dacă un instrument financiar 
derivat extrabursier este  „obiectiv măsurabil cu legătură directă cu activitățile comerciale” 
ale entității. Ar trebui efectuată o analiză a celorlalte tranzacții cu instrumente financiare 
derivate, neincluse în IAS 39. Această analiză ar fi efectuată de chiar societatea respectivă și 
certificată de un auditor extern independent. Pentru a asigura o maximă calitate și seriozitate 
a acestor rapoarte, organismul de supraveghere ar putea dispune de dreptul de a efectua 
inspecții punctuale și de a adresa întrebări la care societatea să fie obligată din punct de 
vedere juridic să răspundă.

Amendamentul 53
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) criteriile pentru determinarea 
contractelor derivate extrabursiere a 
căror legătură directă cu activitatea 
comercială a unei contrapartide 
nefinanciare este obiectiv măsurabilă.

Or. de

Amendamentul 54
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) criteriile pentru determinarea 
contractelor derivate extrabursiere a 
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căror legătură directă cu activitatea 
comercială a unei contrapartide 
nefinanciare este obiectiv măsurabilă.

Or. de

Amendamentul 55
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile conform cărora un contract cu 
instrumente financiare derivate 
extrabursiere este considerat drept 
obiectiv măsurabil cu legătură directă cu 
activitățile comerciale. Standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf țin seama de 
reglementările existente și de standardele 
și procedurile de audit general-acceptate. 

Or. en

Justificare

Nu este limpede cum o contrapartidă nefinanciară ar determina dacă un instrument financiar 
derivat extrabursier este  „obiectiv măsurabil cu legătură directă cu activitățile comerciale” 
ale entității. Ar trebui efectuată o analiză a celorlalte tranzacții cu instrumente financiare 
derivate, neincluse în IAS 39. Această analiză ar fi efectuată de chiar societatea respectivă și 
certificată de un auditor extern independent. Pentru a asigura o maximă calitate și seriozitate 
a acestor rapoarte, organismul de supraveghere ar putea dispune de dreptul de a efectua 
inspecții punctuale și de a adresa întrebări la care societatea să fie obligată din punct de 
vedere juridic să răspundă.

Amendamentul 56
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare țin 
seama de reglementările existente și de 
standardele și procedurile de audit 
general-acceptate.

Or. de

Justificare

Ar trebui efectuată o analiză detaliată a IAS 39, de însăși societatea respectivă și certificată 
apoi de un auditor extern independent. Pentru a asigura o maximă calitate a acestei analize, 
organismul de supraveghere ar trebui să dispună de dreptul de a efectua inspecții punctuale 
și de a se consulta cu societatea.

Amendamentul 57
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare țin 
seama de reglementările existente și de 
standardele și procedurile de audit 
general-acceptate.

Or. de

Justificare

Ar trebui efectuată o analiză detaliată a IAS 39, de însăși societatea respectivă și certificată 
apoi de un auditor extern independent. Pentru a asigura o maximă calitate a acestei analize, 
organismul de supraveghere ar trebui să dispună de dreptul de a efectua inspecții punctuale 
și de a se consulta cu societatea.
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Amendamentul 58
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste praguri se determină luându-se în 
considerare relevanța sistemică a sumei 
pozițiilor și expunerilor nete pentru fiecare 
contrapartidă și pentru fiecare categorie de 
instrumente financiare derivate.

Aceste praguri se determină luându-se în 
considerare relevanța sistemică a sumei 
pozițiilor și expunerilor nete pentru fiecare 
contrapartidă și pentru fiecare categorie de 
instrumente financiare derivate 
extrabursiere. Relevanța sistemică a 
sumelor pozițiilor și expunerilor nete la 
instrumente derivate extrabursiere se 
evaluează pe baza unor criterii cantitative 
și calitative adecvate pentru fiecare 
categorie de instrumente derivate 
extrabursiere. Se au în vedere îndeosebi 
expunerile la riscul de credit în 
contractele cu instituțiile financiare 
relevante din punct de vedere sistemic.

Or. de

Justificare

 Regulamentul ar trebui să stabilească criteriile esențiale pentru determinarea pragurilor de 
compensare, fără să lase aceasta exclusive în slujba AEVMP.  Obligația de compensare ar 
trebui privită în contextul gradului de risc sistemic cu care se confruntă instituțiile 
nefinanciare în legătură cu contractile cu instrumente financiare derivate extrabursiere în 
sistemul financiar din UE.

Amendamentul 59
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relevanța sistemică a sumelor pozițiilor și 
expunerilor nete la instrumente derivate 
extrabursiere se evaluează pe baza unor 
criterii cantitative și calitative adecvate 
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pentru fiecare categorie de instrumente 
derivate extrabursiere, în special pe baza 
expunerilor la riscul de credit față de 
instituții financiare relevante din punct de 
vedere sistemic.

Or. en

Amendamentul 60
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate încheiate de o 
contrapartidă nefinanciară a căror legătură 
directă cu activitatea comercială a 
contrapartidei respective este obiectiv 
măsurabilă.

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate încheiate de o 
contrapartidă nefinanciară a căror legătură 
directă cu activitatea comercială a 
contrapartidei respective este obiectiv 
măsurabilă. Tranzacțiile care ajută la 
protejarea sau optimizarea activității 
comerciale sunt considerate ca obiectiv 
măsurabile cu legătură directă cu 
activitatea comercială a respectivei 
contrapartide.

Or. de

Amendamentul 61
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate încheiate de o 
contrapartidă nefinanciară a căror legătură 
directă cu activitatea comercială a 

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate extrabursiere încheiate 
de o contrapartidă nefinanciară a căror 
legătură directă cu activitatea comercială a 
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contrapartidei respective este obiectiv 
măsurabilă.

contrapartidei respective, a societății-
mamă sau a filialei contrapartidei 
respective sau a unei alte filiale a 
societății-mamă, este obiectiv măsurabilă.

Or. en

Justificare

Entitățile nefinanciare utilizează deseori o sigură entitate pentru reducerea riscurilor de 
grup. Prin urmare, ar trebui să fie posibil transferul riscului comercial în interiorul grupului 
fără a declanșa obligația de raportare și compensare. În multe cazuri ar putea exista cerințe 
juridice care să decidă care societăți din cadrul grupului pot încheia tranzacții cu 
contrapartide externe pentru reducerea riscurilor comerciale. Și alte acte legislative 
importante privind piața financiară (de exemplu DPIF) admit scutiri pentru tranzacțiile din 
cadrul grupurilor.

Amendamentul 62
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate încheiate de o 
contrapartidă nefinanciară a căror legătură 
directă cu activitatea comercială a 
contrapartidei respective este obiectiv 
măsurabilă.

(4) În calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) nu se iau în considerare 
contractele derivate extrabursiere încheiate 
de o contrapartidă nefinanciară care reduc 
de o manieră măsurabilă în mod obiectiv 
riscul de piață și de credit la care este 
expusă activitatea comercială a 
contrapartidei respective.

Or. en

Amendamentul 63
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a). Obligația de compensare prevăzută 
la articolul 3 alineatul (1) nu se aplică la 
contractele derivate extrabursiere care au 
fost încheiate de o contrapartidă 
nefinanciară înainte de data la care 
contrapartida respectivă este supusă 
obligației de compensare.

Or. en

Justificare

Dacă o contrapartidă nefinanciară trebuie să compenseze (pe loc) toate contractele sale 
existente cu instrumente financiare derivate extrabursiere după o depășire semnificativă a 
pragului de compensare, acest lucru va impune o obligație de compensare pentru toate 
societățile. Acest lucru ar avea drept rezultat un șoc de compensare, o situație gravă. Nicio 
contrapartidă nefinanciară nu ar trebui să compenseze întregul portofoliu de instrumente 
financiare derivate extrabursiere pe loc. Aceasta ar determina apariția unor importante 
riscuri de lichiditate.

Amendamentul 64
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Obligația de compensare este valabilă 
atât timp cât expunerile și pozițiile nete 
ale contrapartidei nefinanciare în 
contractele derivate extrabursiere 
depășesc pragul de compensare, iar 
această obligație ia sfârșit atunci când 
aceste expuneri și poziții nete se află sub 
pragul de compensare.

Or. en

Justificare

Dispozițiile regulamentului nu sunt clare cu privire la tratamentul de compensare. O 
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contrapartidă nefinanciară ar trebui să fie scutită de obligația de compensare dacă pozițiile 
sale pe contracte derivate extrabursiere sunt sub pragul de compensare. Aceasta pentru a 
evita discriminarea între contrapartidele nefinanciare cărora li se aplică pragul de 
compensare dar nu îl depășesc și cele care se află sub acest prag.

Amendamentul 65
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapartidele financiare sau 
contrapartidele nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere 
necompensate prin contrapartidă centrală 
iau măsurile necesare pentru a asigura 
existența unor proceduri și acorduri 
corespunzătoare necesare măsurării, 
monitorizării și reducerii riscului 
operațional și riscului de credit, care să 
includă cel puțin următoarele:

(1) Contrapartidele financiare sau 
contrapartidele nefinanciare menționate la 
articolul 7 alineatul (2) care participă la 
contracte derivate extrabursiere 
necompensate prin contrapartidă centrală 
iau măsurile necesare pentru a asigura 
existența unor proceduri și acorduri 
corespunzătoare necesare măsurării, 
monitorizării și reducerii riscului 
operațional și riscului de credit, care să 
includă în special următoarele:

Or. de

Amendamentul 66
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul dispozițiilor de la litera (b), 
valoarea contractelor în derulare se 
stabilește zilnic la prețul pieței, iar 
procedurile de administrare a riscului 
impun schimbul de garanții într-un mod 
rapid, corect și segregat corespunzător 
sau deținerea de capital adecvat și 

eliminat



AM\858999RO.doc 29/39 PE460.628v01-00

RO

proporțional.

Or. de

Amendamentul 67
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obligațiile prevăzute la literele (a) și (b) 
nu se aplică instituțiilor nefinanciare ce 
se supun obligației de compensare de la 
articolul 7 alineatul (2) și doar începând 
de la data aplicării obligației de 
compensare.

Or. de

Justificare

În cazul în care tehnicile de contracarare a riscurilor prevăzute la articolul 8 s-ar aplica și 
instituțiilor nefinanciare, deși acestora nu li s-ar aplica obligația de compensare, principiul 
de exceptare a instituțiilor nefinanciare de la obligația de compensare ar deveni un nonsens.

Amendamentul 68
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se delegă competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare 
care să specifice intervalul maxim de timp 
dintre încheierea unui contract derivat 
extrabursier și confirmarea menționată la 
alineatul (1) litera (a).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 69
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele [7-7d] din 
Regulamentul …/… [Regulamentul 
AEVMP].

eliminat

Or. de

Amendamentul 70
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale 
acestor standarde tehnice de reglementare 
până la data de 30 iunie 2012.

eliminat

Or. de

Amendamentul 71
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se delegă competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare 
care să specifice măsurile și nivelurile 
garanțiilor și capitalului necesar în 
vederea respectării dispozițiilor de la 

eliminat
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alineatul (1) litera (b) și de la alineatul (1) 
al doilea paragraf.

Or. de

Amendamentul 72
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de natura juridică a 
contrapartidei, standardele tehnice de 
reglementare menționate în primul 
paragraf se adoptă în conformitate cu 
articolele [7 - 7d] din Regulamentul 
UE…/…[ ABE], articolele [7 - 7d] din 
Regulamentul UE…/…[AEVMP] sau cu 
articolele [7 - 7d] din Regulamentul 
UE…/…[ AEAPO].

eliminat

Or. de

Amendamentul 73
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE, AEVMP și AEAPO înaintează 
împreună Comisiei un proiect comun 
referitor la aceste standarde tehnice de 
reglementare, până cel târziu la 30 iunie 
2012.

eliminat

Or. de



PE460.628v01-00 32/39 AM\858999RO.doc

RO

Amendamentul 74
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului titlu și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Aceste 
sancțiuni presupun cel puțin amenzi 
administrative. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și 
disuasive.

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului titlu și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Aceste 
sancțiuni presupun cel puțin amenzi 
administrative. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și 
disuasive. Atunci când stabilesc și 
ajustează regimul național al 
sancțiunilor, statele membre consultă 
AEVMP.

Or. en

Amendamentul 75
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente responsabile cu 
supravegherea contrapartidelor financiare 
și, unde este cazul, a contrapartidelor 
nefinanciare fac publică orice sancțiune 
impusă pentru încălcări ale articolelor 3-8, 
cu excepția cazului în care divulgarea 
informațiilor ar pune în pericol piețele 
financiare sau ar cauza daune 
disproporționate pentru părțile implicate.

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente responsabile cu 
supravegherea contrapartidelor financiare 
și, unde este cazul, a contrapartidelor 
nefinanciare fac publică orice sancțiune 
impusă pentru încălcări ale articolelor 3-8, 
cu excepția cazului în care divulgarea 
informațiilor ar pune în pericol piețele 
financiare sau ar cauza daune 
disproporționate pentru părțile implicate.
La intervale regulate, statele membre 
publică rapoarte de evaluare a eficacității 
regimurilor de sancțiuni aplicate.

Or. en
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Amendamentul 76
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de 
competențele de supraveghere și de 
investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor.

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de resursele 
și de competențele de supraveghere și de 
investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor.

Or. en

Amendamentul 77
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente sau orice altă 
autoritate informează fără întârziere 
AEVMP, colegiul și celelalte autorități 
implicate în legătură cu orice situație de 
urgență în raport cu o contrapartidă 
centrală, inclusiv evenimente de pe piețele 
financiare, care poate avea un efect negativ 
asupra lichidității pieței și stabilității 
sistemului financiar din oricare dintre 
statele membre în care este stabilită 
contrapartida centrală sau un membru 
compensator al acesteia.

Autoritățile competente sau orice altă 
autoritate informează fără întârziere 
AEVMP, colegiul și celelalte autorități 
implicate în legătură cu orice situație 
potențială sau efectivă de urgență în raport 
cu o contrapartidă centrală, inclusiv 
evenimente de pe piețele financiare, care 
poate avea un efect negativ asupra 
lichidității pieței și stabilității sistemului 
financiar din oricare dintre statele membre 
în care este stabilită contrapartida centrală 
sau un membru compensator al acesteia.

Or. en
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Amendamentul 78
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contrapartidele centrale acceptă numai 
garanții foarte lichide cu un risc de credit și 
de piață minim pentru acoperirea 
expunerilor față de membrii compensatori.
Contrapartidele centrale aplică marje 
adecvate la valoarea activelor, care reflectă 
posibilitatea ca valoarea acestora să scadă 
în intervalul dintre ultima lor reevaluare și 
momentul probabil al lichidării lor. La 
stabilirea garanțiilor acceptabile și a 
marjelor corespondente, contrapartidele 
centrale iau în calcul riscul de lichiditate 
care rezultă în urma situației de default a 
unui participant la piață și riscul de 
concentrare pe anumite active care poate 
apărea într-un asemenea caz.

(1) Contrapartidele centrale acceptă numai 
garanții foarte lichide cu un risc de credit și 
de piață minim pentru acoperirea 
expunerilor față de membrii compensatori.
În ceea ce privește contrapartidele
nefinanciare, garanțiile bancare sau 
activele echivalente pot fi acceptate ca 
garanție, după caz. Contrapartidele
centrale aplică marje adecvate la valoarea 
activelor, care reflectă posibilitatea ca 
valoarea acestora să scadă în intervalul 
dintre ultima lor reevaluare și momentul 
probabil al lichidării lor. La stabilirea 
garanțiilor acceptabile și a marjelor 
corespondente, contrapartidele centrale iau 
în calcul riscul de lichiditate care rezultă în 
urma situației de default a unui participant 
la piață și riscul de concentrare pe anumite 
active care poate apărea într-un asemenea 
caz.

Or. en

Amendamentul 79
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Titlul V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul V eliminat
Acorduri de interoperabilitate

Or. en
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Amendamentul 80
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 48 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 eliminat

Acorduri de interoperabilitate
1. O contrapartidă centrală poate încheia 
un acord de interoperabilitate cu o altă 
contrapartidă centrală dacă sunt 
îndeplinite cerințele prevăzute la 
articolele 49 și 50.
2. Atunci când încheie un acord de 
interoperabilitate cu o altă contrapartidă 
centrală pentru a furniza servicii într-un 
anumit loc de tranzacționare, 
contrapartida centrală are acces 
nediscriminatoriu la datele de care are 
nevoie pentru îndeplinirea funcțiilor sale 
de la locul de tranzacționare respectiv și 
la sistemul de decontare corespunzător.
3. Încheierea unui acord de 
interoperabilitate sau accesarea unui flux 
de date sau a unui sistem de decontare în 
sensul alineatelor (1) și (2) nu poate fi 
restricționată direct sau indirect decât 
pentru a controla riscurile care decurg 
din acel acord sau acces.

Or. en

Amendamentul 81
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 49 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat

Administrarea riscurilor

1. Contrapartidele centrale care încheie 
un acord de interoperabilitate:
(a) prevăd politici, proceduri și sisteme 
adecvate pentru a identifica, monitoriza și 
administra în mod eficient riscurile 
suplimentare care decurg din acord, astfel 
încât să își poată îndeplini obligațiile în 
timp util;
(b) convin asupra drepturilor și 
obligațiilor care le revin, inclusiv asupra 
legii aplicabile relațiilor lor;
(c) identifică, monitorizează și 
administrează în mod eficient riscul de 
credit și de lichiditate, astfel încât situația 
de default a unui membru compensator al 
unei contrapartide centrale să nu afecteze 
o contrapartidă centrală interoperabilă;
(d) identifică, monitorizează și 
gestionează interdependențele și corelările 
care pot decurge dintr-un acord de 
interoperabilitate și care pot afecta riscul 
de credit și de lichiditate aferente 
concentrărilor membrilor compensatori și 
resursele financiare grupate.
În aplicarea literei (b), contrapartidele 
centrale utilizează aceleași reguli privind 
momentul introducerii ordinelor de 
transfer în sistemele lor și momentul 
irevocabilității ca cele prevăzute în 
Directiva 98/26/CE, dacă este cazul.
În aplicarea literei (c), clauzele acordului 
trebuie să definească procesul de 
gestionare a consecințelor unei situații de 
default a uneia dintre contrapartidele 
centrale cu care a fost încheiat un acord 
de interoperabilitate.
În aplicarea literei (d), contrapartidele 
centrale trebuie să exercite un control 
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riguros asupra reipotecării garanțiilor 
membrilor compensatori în cadrul 
acordului, dacă acest lucru este permis de 
autoritățile lor competente. Acordul 
descrie modul în care au fost luate în 
considerare aceste riscuri ținând cont de 
necesitatea de a asigura o acoperire 
suficientă și de a limita contagiunea.
2. Atunci când modelele de administrare a 
riscului utilizate de contrapartidele 
centrale pentru acoperirea expunerilor 
proprii față de membrii compensatori, 
precum și a expunerilor reciproce, sunt 
diferite, contrapartidele centrale trebuie 
să identifice diferențele respective, să 
evalueze riscurile care pot decurge din 
acestea și să ia măsuri, inclusiv să asigure 
resurse financiare suplimentare, pentru a 
limita impactul acestor diferențe asupra 
acordului de interoperabilitate și 
posibilele lor consecințe în termeni de 
riscuri de contagiune și să se asigure că 
aceste diferențe nu afectează capacitatea 
fiecărei contrapartide centrale de a 
gestiona consecințele situației de default a 
unui membru compensator.

Or. en

Amendamentul 82
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 50 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 eliminat
Aprobarea acordurilor de 

interoperabilitate
1. Acordurile de interoperabilitate sunt 
supuse aprobării prealabile a autorităților 
competente ale contrapartidelor centrale 
implicate. Se aplică procedura prevăzută 
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la articolul 13.
2. Autoritățile competente aprobă acordul 
de interoperabilitate numai dacă sunt 
îndeplinite cerințele de la articolul 49 și 
dacă condițiile tehnice pentru decontarea 
tranzacțiilor conform prevederilor 
acordului permit funcționarea fără 
dificultăți a piețelor financiare, iar 
acordul nu compromite eficacitatea 
supravegherii.
3. Dacă o autoritate competentă consideră 
că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute 
la alineatul (2), aceasta explică în scris 
celorlalte autorități competente și 
contrapartidelor centrale implicate 
considerațiile sale legate de riscuri. 
Autoritatea respectivă notifică totodată și 
AEVMP, care emite un aviz asupra 
validității considerațiilor legate de riscuri 
ca motive pentru a nu aproba acordul de 
interoperabilitate. Avizul AEVMP se pune 
la dispoziția tuturor contrapartidelor 
centrale implicate. Dacă evaluarea 
AEVMP diferă de cea a autorității 
competente, autoritatea își reconsideră 
poziția ținând cont de avizul AEVMP.
4. Până la data de 30 iunie 2012, AEVMP 
publică linii directoare sau recomandări 
pentru asigurarea unor evaluări coerente, 
eficiente și eficace ale acordurilor de 
interoperabilitate, conform procedurii 
prevăzute la articolul 8 din Regulamentul 
…/… [Regulamentul AEVMP].

Or. en

Amendamentul 83
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Registrele centrale de tranzacții publică (1) Registrele centrale de tranzacții 
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pozițiile agregate pe categorii de 
instrumente derivate pentru contractele 
care le sunt raportate.

publică, la intervale regulate și într-un 
mod ușor accesibil, pozițiile agregate pe 
categorii de instrumente derivate pentru 
contractele care le sunt raportate.

Or. en

Amendamentul 84
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la aceeași dată, Comisia, în cooperare 
cu ESMA și cu autoritățile sectoriale 
competente, evaluează importanța 
sistemică a tranzacțiilor efectuate de 
întreprinderile nefinanciare cu instrumente 
derivate extrabursiere.

Până la aceeași dată, Comisia, în cooperare 
cu AEVMP și cu autoritățile sectoriale 
competente, evaluează importanța 
sistemică a tranzacțiilor efectuate de 
întreprinderile nefinanciare cu instrumente 
derivate extrabursiere și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, 
însoțit de eventuale propuneri privind 
oportunitatea menținerii obligației de 
compensare a întreprinderilor 
nefinanciare în conformitate cu articolul 
7 sau a modificării acestei obligații.

Or. en

Justificare

Studiul de impact al Comisiei Europene pentru prezentul regulament nu a analizat dacă 
sectoarele nefinanciare și/sau tranzacțiile societăților nefinanciare cu instrumente financiare 
derivate extrabursiere nu presupun riscuri sistemice pentru funcționarea generală a 
sistemului financiare și dacă impunerea unei obligații de compensare pentru instrumentele 
financiare derivate extrabursiere în cazul depășirii pragului de compensare se justifică prin 
urmare. Ca atare, Comisia ar trebui încă să justifice aplicarea unei obligații de compensare 
pentru instrumente financiare derivate extrabursiere în cazul sectorului nefinanciar, la 
depășirea pragului de compensare.


