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în numele Grupului PPE 
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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 6 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Contrapartidele financiare transmit 
către un registru central de tranzacții 
înregistrat în conformitate cu articolul 51 
informațiile referitoare la orice contract 
derivat extrabursier la care participă, 
precum și orice modificare sau reziliere a 
acestuia. Aceste informații se transmit cel 
târziu în ziua următoare executării, 
compensării sau modificării contractului. 

(1) Toate contractele cu instrumente 
financiare derivate sunt înscrise într-un 
registru central de tranzacții înregistrat în 
conformitate cu articolul 51. 
Contrapartidele financiare transmit 
informațiile referitoare la orice contract cu 
instrumente financiare derivate la care 
participă, precum și orice modificare 
materială, reînnoire sau reziliere a 
contractului. Aceste informații se transmit 
cel târziu în ziua lucrătoare următoare 
încheierii, modificării, reînnoirii sau 
rezilierii contractului, cu excepția cazurilor 
prevăzute în actele adoptate în 
conformitate cu alineatul (5). Spre 
deosebire de rezilierea anticipată, 
expirarea unui contract sau sfârșitul unei 
tranzacții conform clauzelor convenite nu 
se consideră a fi o modificare. 
Informațiile privind tranzacțiile cu 
instrumente financiare derivate se 
transmit cel târziu la o zi lucrătoare după 
executarea tranzacției sau după o 
modificare ulterioară. În acest sens, o „zi 
lucrătoare” înseamnă o zi care este 
lucrătoare pentru ambele părți 
contractante și, în cazul unui contract 
supus compensării de către o 
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contrapartidă centrală, pentru 
contrapartida centrală respectivă. Toate 
informațiile necesare pentru raportare 
sunt păstrate pentru o perioadă de cinci 
ani. 

 Obligațiile de raportare prevăzute la 
primul paragraf pentru contrapartidele 
inițiale pot fi îndeplinite de către terți cu 
condiția să se asigure că informațiile 
privind contractele nu sunt transmise de 
două ori. 

 Obligațiile de raportare de la primul 
paragraf sunt îndeplinite de contrapartida 
centrală în cadrul căreia sunt compensate 
contractele derivate supuse obligației de 
compensare. Atunci când contractele 
derivate fac obiectul unui proces de 
regrupare a tranzacțiilor, obligațiile de 
raportare de la primul paragraf sunt 
îndeplinite de operatorul serviciului de 
regrupare a tranzacțiilor. 

 AEVMP este abilitată să verifice dacă se 
poate introduce o obligație de raportare 
retrospectivă pentru contractele cu 
instrumente financiare derivate 
extrabursiere, atunci când informațiile în 
cauză sunt esențiale pentru autoritățile de 
supraveghere. La luarea deciziei, AEVMP 
ia în considerare următoarele criterii: 

 (a) condițiile tehnice ale raportării (mai 
ales înregistrarea electronică sau nu a 
tranzacțiilor); 

 (b) perioadele rămase până la scadența 
tranzacțiilor exigibile. 

 Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică cu 
participanții la piață. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/15 

Amendamentul 15 

Leonardo Domenici 

în numele Grupului S&D 
Werner Langen 

în numele Grupului PPE 
Pascal Canfin 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
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 6 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Există posibilitatea ca informațiile legate 
de modificarea sau rezilierea contractelor 
menționate la alineatul (1) să fie raportate 
de alte entități în numele contrapartidelor 
inițiale, în măsura în care toate detaliile 
contractului se raportează fără 
suprapuneri. 

eliminat 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/16 

Amendamentul 16 

Sharon Bowles, Werner Langen 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
 
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 50 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(50) Comisia trebuie să fie abilitată să 
adopte, în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul, acte delegate cu privire la 
informațiile care să fie incluse în 
notificarea pentru AEVMP și în registru și 
cu privire la criteriile de decizie ale 
AEVMP în legătură cu: eligibilitatea 
pentru obligația de compensare, pragul de 
informare și de compensare, intervalul 
maxim de confirmare a contractului, 
lichiditate, conținutul minimal al regulilor 
de guvernanță, informațiile legate de 
păstrarea evidențelor, conținutul minimal al 
planului de continuitate a activității și 
serviciile garantate, procentajele și 
intervalele de timp pentru care cerințele de 
marjă acoperă posibilele pierderi, condițiile 
extreme de piață, garanțiile foarte lichide și 
marjele, instrumentele financiare foarte 
lichide și limitele de concentrare, 
informațiile referitoare la desfășurarea 
testelor, informațiile legate de cererile de 
înregistrare a registrelor centrale de 
tranzacții la AEVMP, sancțiunile 
financiare și detaliile referitoare la 
informațiile pe care registrele centrale 
trebuie să le pună la dispoziția autorităților, 
conform prezentului regulament. În 
elaborarea actelor delegate, Comisia ar 
trebui să utilizeze expertiza autorităților 
europene de supraveghere din domeniu 

(50) Competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, și 
competența de a adopta standarde tehnice 
de reglementare în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010 ar trebui delegate Comisiei 
cu privire la informațiile care să fie incluse 
în notificarea pentru AEVMP și în registru 
și cu privire la criteriile de decizie ale 
AEVMP în legătură cu: eligibilitatea 
pentru obligația de compensare, pragul de 
informare și de compensare, intervalul 
maxim de confirmare a contractului, 
lichiditate, conținutul minimal al regulilor 
de guvernanță, informațiile legate de 
păstrarea evidențelor, conținutul minimal al 
planului de continuitate a activității și 
serviciile garantate, procentajele și 
intervalele de timp pentru care cerințele de 
marjă acoperă posibilele pierderi, condițiile 
extreme de piață, garanțiile foarte lichide și 
marjele, instrumentele financiare foarte 
lichide și limitele de concentrare, 
informațiile referitoare la desfășurarea 
testelor, informațiile legate de cererile de 
înregistrare a registrelor centrale de 
tranzacții la AEVMP, sancțiunile 
financiare și detaliile referitoare la 
informațiile pe care registrele centrale 
trebuie să le pună la dispoziția autorităților, 
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(AEVMP, ABE și AEAPO). Având în 
vedere expertiza sa cu privire la aspecte 
legate de valorile mobiliare și piețele de 
valori mobiliare, AEVMP trebuie să joace 
un rol central în materie de consiliere și să 
sprijine Comisia în pregătirea actelor 
delegate. În același timp, ori de câte ori 
este necesar, AEVMP ar trebui să se 
consulte îndeaproape și cu celelalte două 
autorități europene de supraveghere. 

conform prezentului regulament. În 
elaborarea actelor delegate, Comisia ar 
trebui să utilizeze expertiza autorităților 
europene de supraveghere din domeniu 
(AEVMP, ABE și AEAPO). Având în 
vedere expertiza sa cu privire la aspecte 
legate de valorile mobiliare și piețele de 
valori mobiliare, AEVMP trebuie să joace 
un rol central în materie de consiliere și să 
sprijine Comisia în pregătirea actelor 
delegate. În același timp, ori de câte ori 
este necesar, AEVMP ar trebui să se 
consulte cu ABE și AEAPO. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/17 

Amendamentul 17 

Sharon Bowles, Werner Langen 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
 
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 51 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(51) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, regulile și principiile generale 
referitoare la mecanismele de control ale 
statelor membre asupra exercitării de 
către Comisie a competențelor sale de 
executare sunt stabilite în prealabil printr-
un regulament adoptat conform 
procedurii legislative ordinare. În 
așteptarea adoptării regulamentului, 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei continuă să se aplice, 
cu excepția procedurii de reglementare cu 
control, care nu este aplicabilă. 

(51) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui să se 
confere competențe de executare 
Comisiei. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie1. 

 _______________ 
1  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/18 

Amendamentul 18 

Sharon Bowles, Werner Langen 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
 
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 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
uniforme cu privire la contractele cu 
instrumente financiare derivate enumerate 
în secțiunea C, de la numărul 4 la 
numărul 10, din anexa I la Directiva 
2004/39/CE care sunt tranzacționate 
extrabursier. De asemenea, prevede 
cerințe uniforme pentru desfășurarea 
activităților contrapartidelor centrale și ale 
registrelor centrale de tranzacții. 

(1) Prezentul regulament prevede cerințe 
uniforme cu privire la contractele cu 
instrumente financiare derivate, dispoziții 
specifice pentru a îmbunătăți 
transparența și gestionarea riscului pieței 
instrumentelor financiare derivate 
extrabursiere, precum și cerințe uniforme 
pentru desfășurarea activităților 
contrapartidelor centrale și ale registrelor 
centrale de tranzacții. 

 Pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului regulament, AEVMP 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare în care prezintă orientări 
privind interpretarea și aplicarea, în 
sensul prezentului regulament, a 
punctelor (4) - (10) din Secțiunea C a 
Anexei I la Directiva 2004/39/CE. 

 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 al doilea 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/19 

Amendamentul 19 

Sharon Bowles, Werner Langen 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
 
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 2 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Pentru a garanta aplicarea uniformă 
a punctului 22a al alineatului (1), 
AEVMP elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare care să precizeze 
criteriile detaliate pentru clasificarea 
întreprinderilor din țări terțe drept 
contrapartide de compensare din țări 
terțe. 

 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 

În cazul în care prezentul amendament se adoptă, cuvintele „Pentru a garanta aplicarea 
uniformă a…” din primul paragraf și din al doilea și al treilea paragraf, identice cu cele din 
prezentul amendament, ar trebui introduse, dacă nu există deja, și la articolul 8 alineatul (2), 

la articolul 24 alineatul (9), la articolul 27 alineatul (4), la articolul 32 alineatul (2), la 
articolul 32a alineatul (2), la articolul 37 alineatul (5) paragrafele 3-5, la articolul 46 

alineatul (4), la articolul 52 alineatul (3) și la articolul 67 alineatul (4). 
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29.6.2011 A7-0223/20 

Amendamentul 20 

Sharon Bowles, Werner Langen 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
 
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 4 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisiei îi este delegată competența 
de a adopta standarde tehnice de 
reglementare care să precizeze 
următoarele: 

 

(6) Pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului articol, AEVPM elaborează 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare privind: 

(a) informațiile care trebuie incluse în 
notificarea menționată la alineatul (1); 

(a) informațiile care trebuie incluse în 
notificarea menționată la alineatul (1); 

(b) criteriile menționate la alineatul (3); (b) criteriile menționate la alineatul (3); 

(c) informațiile care trebuie incluse în 
registrul menționat la alineatul (4). 

(c) informațiile care trebuie incluse în 
registrul menționat la alineatul (4). 

Informațiile menționate la alineatul (4) 
trebuie, cel puțin, să identifice corect și 
fără echivoc categoria de instrumente 
derivate care face obiectul obligației de 
compensare. 

Informațiile menționate la alineatul (4) 
trebuie, cel puțin, să identifice corect și 
fără echivoc categoria de instrumente 
financiare derivate care face obiectul 
obligației de compensare. 

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

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

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. 

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

Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică cu 
participanții la piață. 
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