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28.6.2011 A7-0223/5 

Amendamentul 5 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții 
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – punctul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. „autoritate competentă” reprezintă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 18; 

10. „autoritate competentă” reprezintă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 18 sau 
una ori mai multe autorități europene de 
supraveghere; 

Or. en
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28.6.2011 A7-0223/6 

Amendamentul 6 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții 
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 55 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La cererea AEVMP, Comisia poate 
impune o amendă, prin intermediul unei 
decizii, unui registru central de tranzacții, 
dacă acesta încalcă, cu intenție sau din 
neglijență, articolul 63 alineatul (1), 
articolele 64, 65, 66 și articolul 67 
alineatele (1) și (2) din prezentul 
regulament. 

(1) AEVMP poate impune o amendă, prin 
intermediul unei decizii, unui registru 
central de tranzacții, dacă acesta încalcă, cu 
intenție sau din neglijență, articolul 63 
alineatul (1), articolele 64, 65, 66 și 
articolul 67 alineatele (1) și (2) din 
prezentul regulament. 

(2) Amenzile menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie disuasive și proporționale cu 
natura și gravitatea încălcării, cu durata 
încălcării și cu capacitatea economică a 
registrului central de tranzacții. Suma 
amenzii nu poate depăși 20% din venitul 
anual sau din cifra de afaceri anuală a 
registrului central de tranzacții din 
exercițiul financiar precedent. 

(2) Amenzile menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie disuasive și proporționale cu 
natura și gravitatea încălcării, cu durata 
încălcării și cu capacitatea economică a 
registrului central de tranzacții. 

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), în cazul în care registrul 
central de tranzacții a obținut, direct sau 
indirect, un beneficiu financiar 
cuantificabil în urma încălcării, suma 
amenzii trebuie să fie cel puțin egală cu 
respectivul beneficiu. 

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), în cazul în care registrul 
central de tranzacții a obținut, direct sau 
indirect, un beneficiu financiar 
cuantificabil în urma încălcării, suma 
amenzii trebuie să fie cel puțin egală cu 
respectivul beneficiu. 

(4) Comisiei îi este delegată competența 
de a adopta standarde tehnice de 
reglementare privind: 

(4) În vederea asigurării aplicării 
consecvente a prezentului articol, 
AEVPM elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare privind: 
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(a) criteriile detaliate de stabilire a sumei 
amenzii; 

(a) criteriile detaliate de stabilire a sumei 
amenzii; 

(b) procedurile referitoare la investigații, 
măsurile asociate și raportare, precum și 
normele de procedură pentru luarea 
deciziilor, inclusiv dispozițiile privind 
dreptul la apărare, accesul la dosare, 
reprezentarea juridică, confidențialitatea și 
dispozițiile temporale, cuantificarea și 
încasarea amenzilor. 

(b) procedurile referitoare la investigații, 
măsurile asociate și raportare, precum și 
normele de procedură pentru luarea 
deciziilor, inclusiv dispozițiile privind 
dreptul la apărare, accesul la dosare, 
reprezentarea juridică, confidențialitatea și 
dispozițiile temporale, cuantificarea și 
încasarea amenzilor. 

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

 

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

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

 Comisiei îi este delegată 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 
28.6.2011 A7-0223/7 

Amendamentul 7 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții 
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 56 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La cererea AEVMP, Comisia poate 
impune, prin decizie, penalități cu titlu 
cominatoriu oricărei persoane angajate de 

(1) AEVMP impune, prin decizie, 
penalități cu titlu cominatoriu pentru a 
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un registru central de tranzacții, care 
lucrează pentru un registru central de 
tranzacții sau are legături cu acesta 
pentru a o obliga: 

obliga: 

(a) să pună capăt unei încălcări; (a) un registru central de tranzacții să 
pună capăt unei încălcări; 

(b) să furnizeze în mod corect și complet 
informațiile pe care AEVMP le-a solicitat 
în temeiul articolului 61 alineatul (2); 

(b) persoanele implicate într-un registru 
central de tranzacții sau părțile terțe 
legate de acesta să furnizeze în mod 
complet informațiile solicitate; 

(c) să se supună unei investigații și, în mod 
concret, să prezinte evidențe complete, date 
și proceduri sau orice alte materiale 
solicitate, și să completeze și să rectifice 
alte informații furnizate în cadrul unei 
investigații lansate de AEVMP în temeiul 
articolului 61 alineatul (2); 

(c) persoanele implicate într-un registru 
central de tranzacții sau părțile terțe 
legate de acesta să se supună unei 
investigații și, în mod concret, să prezinte 
evidențe complete, date și proceduri sau 
orice alte materiale solicitate, și să 
completeze și să rectifice alte informații 
furnizate în cadrul unei investigații; 

(d) să se supună unei inspecții la fața 
locului dispuse de AEVMP în temeiul 
articolului 61 alineatul (2). 

(d) persoanele implicate într-un registru 
central de tranzacții sau părțile terțe 
legate de acesta să se supună unei inspecții 
la fața locului. 

(2) Penalitățile cu titlu cominatoriu 
prevăzute trebuie să fie eficace și 
proporționate. Suma penalităților cu titlu 
cominatoriu se aplică pentru fiecare zi de 
întârziere. Această sumă nu depășește 5% 
din cifra de afaceri zilnică medie din 
exercițiul financiar precedent și se 
calculează începând cu data stipulată în 
decizie. 

(2) Penalitățile cu titlu cominatoriu 
menționate la alineatul (1) trebuie să fie 
eficace și proporționale. Suma penalităților 
cu titlu cominatoriu se aplică pentru fiecare 
zi de întârziere. 

 (2a) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
valoarea penalităților cu titlu cominatoriu 
este de 3% din cifra de afaceri zilnică 
medie din exercițiul financiar precedent. 
Aceasta se calculează începând cu data 
stipulată în decizia de impunere a 
penalității cu titlu cominatoriu. 

 (2b) Penalitățile cu titlu cominatoriu pot 
fi impuse pentru o perioadă de maximum 
șase luni de la data notificării deciziei 
AEVMP. După această perioadă de șase 
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luni, AEVMP analizează măsurile. 

Or. en 
28.6.2011 A7-0223/8 

Amendamentul 8 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții 
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 57 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de 
aplicare a unor amenzi sau a unor penalități 
cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 
55 și 56, Comisia acordă persoanelor 
interesate posibilitatea de a fi audiate pe 
tema aspectelor cu privire la care Comisia 
a ridicat obiecții. 

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de 
aplicare a unor amenzi sau a unor penalități 
cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 
55 și 56, AEVMP acordă persoanelor 
interesate posibilitatea de a fi audiate pe 
tema aspectelor cu privire la care Comisia 
a ridicat obiecții. 

Comisia își fundamentează deciziile doar 
pe obiecțiile asupra cărora persoanele 
interesate au putut prezenta observații. 

AEVMP își fundamentează deciziile doar 
pe obiecțiile asupra cărora persoanele 
interesate au putut prezenta comentarii. 

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor 
interesate trebuie să fie pe deplin garantate 
în cadrul procedurilor. 

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor 
interesate trebuie să fie pe deplin garantate 
în cadrul procedurilor. 

Aceste persoane au drept de acces la 
dosarul Comisiei, sub rezerva interesului 
legitim al altor persoane de a-și proteja 
secretele economice. Dreptul de acces la un 
dosar nu se extinde și la informații 
confidențiale și documente interne ale 
Comisiei. 

Acestea au drept de acces la dosarul 
AEVMP, sub rezerva interesului legitim al 
altor persoane de a-și proteja secretele 
economice. Dreptul de acces la un dosar nu 
este extins la informații confidențiale și 
documente interne ale AEVMP. 

Or. en 
28.6.2011 A7-0223/9 

Amendamentul 9 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 
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în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții 
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 58 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 58 Articolul 58 

Dispoziții comune amenzilor și 
penalităților cu titlu cominatoriu 

Dispoziții comune amenzilor și 
penalităților cu titlu cominatoriu 

(1) Comisia face publice toate amenzile și 
penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în 
conformitate cu articolele 55 și 56. 

(1) AEVMP face publice toate amenzile și 
penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în 
conformitate cu articolele 55 și 56. 

(2) Amenzile și penalitățile cu titlu 
cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 
55 și 56 sunt de natură administrativă. 

(2) Amenzile și penalitățile cu titlu 
cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 
55 și 56 sunt de natură administrativă. 

 (2a) În cazul în care AEVMP decide să 
nu impună amenzi sau penalități, ea 
informează în acest sens AEVMP, 
Parlamentul European și Consiliul, 
prezentând argumente în sprijinul deciziei 
sale. 

Or. en 


