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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapartidele centrale și registrele 
centrale de tranzacții (Text cu relevanță 

pentru SEE) 

Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind instrumentele 
financiare derivate, contrapartidele centrale 

și registrele centrale de tranzacții (Text cu 
relevanță pentru SEE) 

Or. en 
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Considerentul 53a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53a) În vederea asigurării unei legislații 
coerente și eficiente și având în vedere 
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legăturile puternice dintre tranzacționare 
și post-tranzacționare, prezentul 
regulament ar trebui armonizat cu 
Directiva 2004/39/CE, stabilindu-se astfel 
cerințele adecvate pentru locurile de 
tranzacționare în care se încheie 
contractele cu instrumente financiare 
derivate extrabursiere în conformitate cu 
dispozițiile EMIR. Aceste cerințe pot 
include cerințe de transparență, acces, 
ordine de executare, supraveghere, 
soliditatea și siguranța sistemului și alte 
cerințe necesare. Cu toate acestea, 
întrucât Directiva privind piața 
instrumentelor financiare nu se referă la 
cerințele de compensare pentru produsele 
tranzacționate, obligația de compensare 
prevăzută la articolul 3 ar trebui să se 
aplice tuturor contractelor cu instrumente 
financiare derivate. 

Or. en 
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Articolul 3 – alineatul 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 sau o 
contrapartidă nefinanciară așa cum se 
prevede la articolul 7 alineatul (2) 
compensează toate contractele de 
instrumente derivate care sunt considerate 

eligibile în temeiul articolului 4 și care sunt 
încheiate cu alte contrapartide financiare 
sau o contrapartidă nefinanciară așa cum 
se prevede la articolul 7 alineatul (2) prin 
intermediul contrapartidelor centrale 
competente înscrise în registru conform 
articolului 4 alineatul (4). 

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 
primul paragraf care participă la contracte 
derivate eligibile cu contrapartide de 
compensare din țări terțe. 

 Contractele cu instrumente financiare 
derivate încheiate înainte de data intrării 
în vigoare a obligației de compensare 
pentru respectiva categorie de 
instrumente financiare derivate sunt 
exceptate de la obligația de compensare. 

 Obligația de compensare se aplică tuturor 
contractelor cu instrumente financiare 
derivate extrabursiere clasificate ca 
eligibile pentru obligația de compensare 
în urma publicării deciziei AEVMP în 
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temeiul articolului 4 alineatul (2) litera 
(a). 

Or. en 

 

 


