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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Extinderea reglementărilor privind instrumentele financiare și îmbunătățirea coordonării cu 
principalii parteneri internaționali reprezintă un proces foarte important în această perioadă  
post-criză. În mod corect, UE își concentrează atenția pe obținerea unui grad mai mare de 
stabilitate și transparență pe piețele financiare. 

În același timp, nu ar trebui să se piardă din vedere faptul că foarte des instrumentele și piețele 
financiare sunt folosite de întreprinderi nefinanciare.  Acesta este cazul cu întreprinderile din 
sectorul comerțului cu materii prime și cel energetic, în care astfel de instrumente sunt legate 
de materiile prime de bază. Alte întreprinderi folosesc instrumentele financiare pentru 
acoperire sau în alte scopuri legate de gestionarea financiară a întreprinderilor. 

Orice măsură de reglementare ar trebui introdusă într-o proporție atent determinată. În timp ce 
o reglementare insuficientă creează riscuri pentru piață, un exces de reglementare duce la 
costuri mărite și, în anumite cazuri, la prețuri mai mari pentru consumatorii finali. Aceasta ar 
constitui un efect nedorit în anumite domenii legate de materii prime alimentare și de 
produsele energetice. De asemenea, din cauza costurilor suplimentare, o reglementare 
excesivă ar împiedica unele întreprinderi mai mici de pe piață să își păstreze competitivitatea.  
Pe lângă aceasta, atunci când instrumentele financiare beneficiază de garanția materiilor 
prime de bază, riscurile sistemice sunt minime.

Raportorul dorește să se concentreze asupra necesității de a reduce la minim riscurile 
sistemice care ar putea fi create de instrumentele financiare derivate extrabursiere și propune 
adaptarea dispozițiilor referitoare la întreprinderile nefinanciare, în scopul de a asigura o 
reglementare adecvată a tranzacțiilor acestora cu derivate extrabursiere și de a limita sarcinile 
administrative ale autorităților de reglementare și ale întreprinderilor.

Modificările propuse:

• clarifică anumite definiții;

• facilitează anumite proceduri;

• contribuie la evitarea „șocurilor de compensare” și a altor sarcini disproporționate 
pentru întreprinderi;

• propune eliminarea pragului de informare, considerând că pragul de compensare oferă 
o asigurare suficientă;

• introduce criterii mai coerente și mai transparente în ceea ce privește deciziile de 
reglementare;

• clarifică procedurile de stabilire a eligibilității pentru compensare a derivatelor 
extrabursiere și a contrapartidelor. 

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Acolo unde este cazul, regulile 
aplicabile contrapartidelor financiare 
trebuie să se aplice și contrapartidelor 
nefinanciare. Este cunoscut faptul că 
contrapartidele nefinanciare utilizează 
contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere pentru a se acoperi împotriva 
riscurilor legate direct de activitățile lor 
comerciale. În consecință, pentru a stabili 
dacă o contrapartidă nefinanciară trebuie 
sau nu să facă obiectul obligației de 
compensare, trebuie analizat scopul în care 
contrapartida nefinanciară respectivă 
utilizează instrumentele derivate 
extrabursiere, precum și amploarea 
expunerilor pe care aceasta le are în cadrul 
instrumentelor respective. Atunci când 
stabilește pragul pentru obligația de 
compensare, AEVMP trebuie să se 
consulte cu toate autoritățile competente, 
ca, de exemplu, autoritățile de 
reglementare care răspund de piețele 
materiilor prime, pentru a garanta că sunt 
pe deplin luate în considerare 
caracteristicile sectoarelor respective. Mai 
mult, până la 31 decembrie 2013, Comisia 
va evalua importanța sistemică a 
tranzacțiilor societăților nefinanciare pe 
instrumente derivate extrabursiere în 
diferite sectoare, inclusiv cel energetic.

(16) Acolo unde este cazul, regulile 
aplicabile contrapartidelor financiare 
trebuie să se aplice și contrapartidelor 
nefinanciare. Este cunoscut faptul că 
contrapartidele nefinanciare utilizează 
contractele pe instrumente derivate 
extrabursiere pentru a se acoperi împotriva 
riscurilor legate direct de activitățile lor 
comerciale. În consecință, pentru a stabili 
dacă o contrapartidă nefinanciară trebuie 
sau nu să facă obiectul obligației de 
compensare, trebuie analizat scopul în care 
contrapartida nefinanciară respectivă 
utilizează instrumentele derivate 
extrabursiere, precum și amploarea 
expunerilor pe care aceasta le are în cadrul 
instrumentelor respective. Atunci când 
stabilește pragul pentru obligația de 
compensare, AES AEVMP trebuie să se 
consulte cu toate autoritățile competente și 
părțile interesate, ca, de exemplu, 
autoritățile de reglementare care răspund 
de piețele materiilor prime și de sectorul 
energetic, pentru a garanta că sunt pe 
deplin luate în considerare caracteristicile 
sectoarelor respective. Mai mult, până la 
31 decembrie 2013, Comisia va evalua 
importanța sistemică a tranzacțiilor 
societăților nefinanciare pe instrumente 
derivate extrabursiere în diferite sectoare, 
inclusiv cel energetic.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „categorie de instrumente financiare 
derivate” reprezintă un anumit număr de 
contracte cu instrumente financiare
derivate extrabursiere care au în comun 
anumite caracteristici esențiale;

4. „categorie de instrumente financiare 
derivate” reprezintă un anumit număr de 
contracte derivate care au în comun 
anumite caracteristici esențiale;

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „instrumente financiare derivate 
extrabursiere” reprezintă contracte derivate 
a căror executare nu are loc pe o piață 
reglementată conform definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din 
Directiva 2004/39/CE; 

5. „instrumente financiare derivate 
extrabursiere” reprezintă contracte derivate 
a căror executare nu are loc pe o piață 
reglementată conform definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din 
Directiva 2004/39/CE sau pe o piață a 
unei țări terțe considerată echivalentul 
unei piețe reglementate în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (6) din respectiva 
directivă;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „contrapartidă financiară” reprezintă
firme de investiții conform descrierii din
Directiva 2004/39/CE, instituții de credit

6. „contrapartidă financiară” reprezintă o 
întreprindere stabilită în UE care este o 
firmă de investiții autorizată în 
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conform definiției din Directiva 
2006/48/CE, întreprinderi de asigurare 
generală și de viață conform definițiilor 
din Directiva 73/239/CEE și din Directiva 
2002/83/CE, întreprinderi de reasigurare
conform definiției din Directiva 
2005/68/CE, organisme de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
conform definiției din Directiva 
2009/65/CE, instituții pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale conform definiției din 
Directiva 2003/41/CE și administratori de 
fonduri de investiții alternative conform 
definiției din Directiva 2010/…/UE;

conformitate cu Directiva 2004/39/CE, o 
instituție de credit autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE, o 
întreprindere de asigurare generală și de 
viață autorizată în conformitate cu
Directiva 73/239/CEE și Directiva 
2002/83/CE, o întreprindere de reasigurare
autorizată în conformitate cu Directiva 
2005/68/CE, o întreprindere autorizată 
pentru plasamente colective în valori 
mobiliare (OPCVM) autorizată în 
conformitate cu Directiva 2009/65/CE,
instituții pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale supuse cerințelor Directivei
2003/41/CE sau un fond UE de investiții 
alternative administrat de un 
administrator UE de fonduri de investiții 
alternative în sensul Directivei
2010/…/UE;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) în cazul în care o CPC stabilită într-o 
țară terță a fost recunoscută de AES 
(AEVMP) în temeiul articolului 23, 
autoritatea de supraveghere competentă 
din țara terță informează AES (AEVMP), 
în aplicarea  acordurilor de cooperare 
menționate la articolul 23 alineatul (4), cu 
privire la categoriile de contracte derivate 
pentru care CPC i-a fost acordat dreptul 
de a furniza servicii de compensare 
membrilor compensatori sau clienților 
stabiliți în Uniune.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea notificării și a solicitării 
menționate la alineatul (1), AEVMP 
transmite autorității competente 
solicitante, în termen de maximum șase 
luni, o decizie în care precizează 
următoarele:

(2) După primirea notificării și a solicitării 
menționate la alineatul (1) și a 
informațiilor menționate la alineatul (1a), 
AEVMP ia, în termen de șase luni, o 
decizie în care precizează următoarele:

(a) dacă categoria de instrumente derivate 
în discuție este sau nu eligibilă pentru 
obligația de compensare în temeiul 
articolului 3;

(a) dacă categoria de instrumente derivate 
în discuție este sau nu eligibilă pentru 
obligația de compensare în temeiul 
articolului 3;

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

(b) datele de la care intră în vigoare 
obligația de compensare, inclusiv 
calendarul conform căruia 
contrapartidele sau categoriile de 
contrapartide sunt supuse obligației de 
compensare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia AEVMP se bazează pe 
următoarele criterii:

(3) Decizia AEVMP se bazează, în 
conformitate cu articolul 2 litera (a) pe 
următoarele criterii:

(a) reducerea riscului sistemic în sistemul 
financiar;

(a) reducerea riscului sistemic în sistemul 
financiar;

(aa) impactul asupra nivelului riscului de 
credit al contrapartidei pe piață, în cadrul 
categoriilor aferente de instrumente 
derivate și între categoriile de produse 
derivate, ca rezultat al aplicării unei 
obligații categoriei aferente de contracte 
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derivate;
(b) lichiditatea contractelor; (b) volumul și lichiditatea categoriei  

aferente de contracte derivate;
(c) existența informațiilor referitoare la 
stabilirea prețurilor;

(c) disponibilitatea informațiilor privind 
prețurile în categoria aferentă de 
contracte derivate;

(d) capacitatea CPC de a administra 
corespunzător volumul contractelor;

(d) capacitatea CPC de a oferi produse 
care satisfac ansamblul tuturor nevoilor, 
inclusiv al unor actori de dimensiuni mai 
reduse  care participă pe piață, cum ar fi 
întreprinderile mici și mijlocii; 

(e) nivelul de protecție a clienților 
asigurat de CPC.

(e) capacitatea a mai mult de o CPC de a 
oferi servicii de compensare în categoria 
aferentă de contracte derivate;
(ea) costul compensării pentru actorii de 
pe piață, în special în cazul 
contrapartidelor nefinanciare și pentru 
întreaga economie;
(eb) caracteristicile produselor fizice de 
bază.

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, AES (AEVMP) 
organizează o consultare publică și, dacă 
este cazul, consultă autoritățile de 
supraveghere ale țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Decizia AES (AEVMP) se bazează, în 
conformitate cu articolul 2 litera (b), pe 
următoarele criterii:
(a) volumul preconizat al categoriei 
aferente de contracte derivate;
(b) capacitatea CPC în cauză de a 
administra volumul preconizat și de a 
gestiona riscul care provine din 
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compensarea categoriei aferente de 
contracte derivate;
(c) tipul și numărul de contrapartide 
active și preconizate să fie active în cadrul 
pieței pentru categoria aferentă de 
contracte derivate;
(d) perioada de timp necesară unei 
contrapartide supuse obligației de 
compensare pentru a institui acorduri de 
compensare a contractelor sale derivate 
prin intermediul unei CPC;
(e) capacitatea legală, operațională și de 
gestiune a riscului a seriei de 
contrapartide care sunt active pe piață 
pentru categoria aferentă de contracte 
derivate și care ar fi vizate de obligația de 
compensare menționată la articolul 3;
(f) interconexiunea categoriilor aferente 
de contracte derivate pe piețele financiare.

Or. en

Amendamentul 9

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
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 4

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 elaborează proiecte ale acestor 
standarde tehnice de reglementare, în urma 
unor consultări publice, pe care le 
transmite Comisiei până la data de 30 iunie 
2012.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea cu Comitetul european 
pentru riscuri sistemice (CERS) și cu alte 
autorități din domeniu, AEVMP transmite 
Comisiei proiecte pentru aceste standarde 
de reglementare până cel târziu la 30 iunie 
2012.

După consultarea cu Comitetul european 
pentru riscuri sistemice (CERS) și cu alte 
autorități din domeniu și în urma unei 
consultări publice, AES (AEVMP) 
transmite Comisiei proiecte pentru aceste 
standarde de reglementare până cel târziu 
la 30 iunie 2012

Or. en

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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 
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aceste expuneri și poziții nete se află sub 
pragul de compensare.

Or. en

Amendamentul 13

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. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza consultărilor cu AEVMP, 
CERS și cu alte autorități din domeniu, 
Comisia analizează periodic pragurile 
stabilite la alineatul (3) și le modifică dacă 
este necesar.

(5) Pe baza consultărilor cu AES 
(AEVMP), CERS și cu alte autorități din 
domeniu, Comisia analizează periodic 
pragurile stabilite la alineatul (3) și le 
modifică dacă este necesar, în 
conformitate cu alineatul respectiv.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unde este posibil, mijloace electronice 
care să facă posibilă confirmarea rapidă a 
termenilor contractelor pe instrumente 
derivate extrabursiere;

(a) mijloace electronice care să facă 
posibilă confirmarea rapidă a termenilor 
contractelor pe instrumente derivate 
extrabursiere, cu excepția cazului în care 
acestea nu sunt compatibile cu bunele 
practici back- office în vigoare pe o 
anumită piață de contracte sau sunt prea 
costisitoare pentru o anumită 
contrapartidă nefinanciară;

Or. en

Amendamentul 16

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 proporțional.

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, 
care este compatibil cu practicile în 
vigoare ale pieței, sau, în cazul 
contrapartidelor financiare, deținerea de 
capital adecvat și proporțional.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile prevăzute la literele (a) și (b) 
de la primul paragraf 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 prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei un proiect 
pentru aceste standarde tehnice de 
reglementare până la data de 30 iunie 2012.

AES (AEVMP) înaintează împreună 
Comisiei, în urma unei consultări publice,
un proiect comun referitor la aceste 
standarde tehnice de reglementare, până cel 
târziu la 30 iunie 2012.

Or. en

Amendamentul 19

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 

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

Or. en

Amendamentul 20

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 ESMA 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


