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Amendamentul 10 

Werner Langen, Jean-Paul Gauzès 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale, registre centrale de tranzacții 

COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 59 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Controlul Curții de Justiție Controlul Curții de Justiție 

Curtea de Justiție are competență 
nelimitată în ceea ce privește acțiunile 
introduse împotriva deciziilor prin care 

Comisia stabilește o amendă sau plata unor 
penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de 

Justiție poate anula, reduce sau majora 
amenda sau penalitățile cu titlu 
cominatoriu aplicate. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene are 
competență nelimitată în ceea ce privește 
acțiunile introduse împotriva deciziilor prin 

care AEVMP stabilește o amendă sau plata 
unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea 

de Justiție poate anula, reduce sau majora 
amenda sau penalitățile cu titlu 
cominatoriu aplicate. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/11 

Amendamentul 11 

Sharon Bowles 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Derogările ulterioare de la prezentul 
regulament necesită adoptarea unei 
propuneri legislative a Parlamentului 
European și a Consiliului întocmită pe 
baza standardelor internaționale și a 
normelor sectoriale echivalente din 
Uniune. 

Or. en 

Justificare 

Cererea de a se redacta un nou regulament poate fi o povară inutilă, dată fiind 

interconexiunea acestui regulament cu alte acte legislative, cum ar Directiva privind piața 

instrumentelor financiare, care va fi revizuită, unde este prezentată o definiție a OTC (doar 

cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON). 
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29.6.2011 A7-0223/12 

Amendamentul 12 

Sharon Bowles 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

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

Propunere de regulament 

Articolul 71 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Contractele cu instrumente 
financiare derivate care reduc, de o 
manieră măsurabilă în mod obiectiv, 
riscurile directe legate de solvabilitatea 
financiară a investițiilor fondurilor de 
pensii în conformitate cu Directiva 
2003/41/CE sau a fondurilor recunoscute 
de dreptul intern al statului membru 
respectiv pentru planificarea pensiilor, 
sunt exceptate de la obligația de 
compensare prevăzută la articolul 3 
pentru o perioadă de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, în situația în care blocarea 
unei garanții cu lichidități ar constitui o 
sarcină neavenită pentru investitor, date 
fiind cerințele de convertire a activelor. 
Dacă raportul menționat la articolul 68 
demonstrează că, în cazul 
contrapartidelor respective, această 
sarcină neavenită este în continuare 
disproporționată, Comisia extinde 
perioada de exceptare pentru a asigura 
soluționarea problemelor restante.  

 Această exceptare nu aduce atingere 
obligației de raportare prevăzute la 
articolul 6 și nici obligațiilor privind 
tehnicile de diminuare a riscurilor, 
prevăzute la articolul 8 alineatul (1b). 

Or. en 
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Justificare 

Dacă CPC nu au dezvoltat mecanisme pentru a accepta alte forme de garanții, fondurile de 

pensii nu ar trebui obligate să compenseze prin intermediul CPC, iar derogarea ar trebui 

extinsă. (Doar cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON). 
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29.6.2011 A7-0223/13 

Amendamentul 13 

Sharon Bowles 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 12c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12c) Caracteristicile pieței valutare 
(volumul zilnic de operațiuni, paritatea 
valutară, importanță pentru tranzacțiile 
cu țări terțe, riscul de plată acoperit 
printr-un mecanism robust, în vigoare) 
necesită un regim corespunzător care s-ar 
baza mai ales convergență internațională 
preliminară și pe recunoașterea reciprocă 
a infrastructurii relevante. În acest 
context, AEVMP ar trebui să aibă în 
vedere exceptarea contractelor swap și 
forward de la obligația de compensare și 
de la cerințele privind marjele pentru 
contractele cu instrumente derivate care 
nu sunt compensate de o CPC.  

Or. en 

Justificare 

AEVMP trebuie să aibă în vedere exceptarea contractelor swap și forward.  Dacă aceste 

contracte ar intra sub incidența articolului 8, acestora li s-ar aplica cerințele privind marjele, 

ceea ce ar face ca politica pentru asigurarea împotriva riscurilor valutare să devină 

prohibitivă pentru clasele de active acoperite și pentru mandatele segregate etc. Riscul de 

decontare este deja acoperit cu FX prin băncile CLS (doar cuvintele subliniate diferă de 

textul votat în Comisia ECON). 

 
 


