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29.6.2011 A7-0223/21 

Amendamentul 21 

Jürgen Klute 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică cu 
participanții la piață și cu actorii care nu 
sunt participanți la piață, dar care dispun 
de experiență sau au interese legate de 
subiectul respectiv și contactează CERS și 
autoritățile competente ale țărilor terțe. 
Un rezumat al acestei consultări se 
publică în termen de o lună, iar informații 
suplimentare legate de consultarea 
publică, precum și de alte consultări se 
pun la dispoziție la cerere. 

Or. en 

 Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 

Justificare 

Este vorba de un amendament în spiritul AM 2, 3, 4, care are scopul de a se garanta că și 

actorii care nu sunt participanți la piață, cum ar fi societatea civilă, consumatorii, ONG-

urile, au acces la informații relevante, așa cum se prevede și la articolul 67 alineatul (2) 

litera (da). 
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29.6.2011 A7-0223/22 

Amendamentul 22 

Jürgen Klute 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 4 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) AEVMP procedează, din proprie 
inițiativă și în conformitate cu criteriile 
stabilite la alineatul (3), în urma 
consultării publice și a consultării cu 
CERS și, dacă este cazul, cu autoritățile 
de supraveghere din țările terțe, la 
identificarea și notificarea către Comisie 
a categoriilor de contracte cu instrumente 
financiare derivate care ar trebui 
considerate eligibile pentru obligația de 
compensare, dar pentru care nicio CPC 
nu a primit încă autorizație. 

 Consultarea se desfășoară cu participanții 
la piață și cu actorii care nu sunt 
participanți la piață, dar care dispun de 
experiență sau au interese legate de 
subiectul respectiv. Un rezumat al acestei 
consultări se publică în termen de o lună, 
iar informații suplimentare legate de 
consultarea publică, precum și de alte 
consultări se pun la dispoziție la cerere. 

Or. en 

Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 
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29.6.2011 A7-0223/23 

Amendamentul 23 

Jürgen Klute 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 4 – alineatul 6 – paragraful 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Înainte de a lua o decizie, AEVMP 
organizează o consultare publică cu 
participanții la piață și cu actorii care nu 
sunt participanți la piață, dar care dispun 
de experiență sau au interese legate de 
subiectul respectiv. Un rezumat al acestei 
consultări se publică în termen de o lună, 
iar informații suplimentare legate de 
consultarea publică, precum și de alte 
consultări se pun la dispoziție la cerere. 

Or. en 

Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 
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29.6.2011 A7-0223/24 

Amendamentul 24 

Jürgen Klute 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 6 – alineatul 1 – paragrafele 2a, 2b și 2c (noi) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Obligațiile de raportare prevăzute la 
primul paragraf pot fi îndeplinite de 
contrapartida centrală în cadrul căreia 
sunt compensate contractele cu 
instrumente financiare 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 are competența de a verifica 
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 și cu actorii care nu 
sunt participanți la piață, dar care dispun 
de experiență sau au interese legate de 
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subiectul respectiv. Un rezumat al acestei 
consultări se publică în termen de o lună, 
iar informații suplimentare legate de 
consultarea publică, precum și de alte 
consultări se pun la dispoziție la cerere. 

Or. en 

Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 
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29.6.2011 A7-0223/25 

Amendamentul 25 

Jürgen Klute 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

Considerentul 12d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12d) La elaborarea actelor delegate și a 
standardelor tehnice de punere în 
aplicare, ar trebui să se acorde o atenție 
specială faptului că instituțiile de 
economii pe termen lung trebuie să ofere, 
consumatorilor produse de economisire 
pe termen lung, precum și riscurilor 
prezentate de portofoliul lor mare de 
investiții pentru sistemul financiar și 
pentru societate în general. În acest sens, 
regulamentul nu ar trebui să genereze 
costuri de echilibrare pentru respectivele 
instituții și nici costuri pentru 
contribuabili. Unul dintre instrumentele 
pentru atingerea acestui obiectiv este 
reprezentat de aplicarea adecvată a 
principiului proporționalității. 

Or. en 

Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 
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29.6.2011 A7-0223/26 

Amendamentul 26 

Jürgen Klute 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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 maximă 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 și 
în cazul în care exceptarea nu generează 
riscuri sistemice. Dacă raportul menționat 
la articolul 68 demonstrează că, în cazul 
contrapartidelor respective, această 
sarcină neavenită este în continuare 
disproporționată după ce au fost luate 
toate măsurile de implementare a 
obligației de compensare într-un mod 
prudent, Comisia este abilitată să extindă 
exceptarea pentru maximum șase luni 
pentru a asigura soluționarea 
problemelor restante.  

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

Or. en 

Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 

Justificare 

Prin acest amendament se asigură că fondurile de pensii pot fi exceptate de la obligația de 

compensare pentru o anumită perioadă și că această exceptare nu generează riscuri 

sistemice.  

 
 


