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29.6.2011 A7-0223/27 

Amendamentul 27 

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 2 – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „contrapartidă nefinanciară” reprezintă o 
întreprindere cu sediul în Uniune, diferită 
de entitățile menționate la punctul 6; 

7. „contrapartidă nefinanciară” reprezintă o 
întreprindere autorizată cu sediul în 
Uniune, diferită de entitățile menționate la 
punctul 1 și la punctul 6 și ale cărei 
activități cu instrumente financiare 
derivate au o legătură directă, măsurabilă 
în mod obiectiv, cu acoperirea împotriva 
riscurilor a activității comerciale sau de 
finanțare a trezoreriei; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/28 

Amendamentul 28 

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 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) O categorie de instrumente 
financiare derivate încetează a mai fi 
comercializată dacă este considerată 
eligibilă pentru obligația de compensare și 
dacă nu mai există o CPC autorizată sau 
recunoscută de AEVMP care să o 
compenseze în temeiul prezentului 
regulament sau dacă nicio CPC nu este 
dispusă să compenseze respectiva 
categorie de instrumente financiare 
derivate. 

Or. en 

 Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 

Justificare 

Se evită astfel o lacună prin care un instrument derivat nu este supus obligației de 

compensare în cazul în care o CPC refuză să îl compenseze. 
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29.6.2011 A7-0223/29 

Amendamentul 29 

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 – paragraful 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Obligațiile de raportare de la primul 
paragraf sunt îndeplinite de contrapartida 
centrală în cadrul căreia sunt compensate 
contractele derivate supuse obligației de 
compensare dacă contrapartidele nu au 
comunicat acest lucru registrului central. 

Or. en 

 Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 
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29.6.2011 A7-0223/30 

Amendamentul 30 

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 7 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La calculul pozițiilor menționate la 
alineatul (2) se iau de asemenea în 
considerare contractele cu instrumente 
financiare derivate extrabursiere 
încheiate de o contrapartidă nefinanciară 
care au o legătură directă, măsurabilă în 
mod obiectiv, cu acoperirea împotriva 
riscurilor a activităților comerciale sau de 
finanțare a trezoreriei ale contrapartidei 
respective. 

Or. en 

 Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 

Justificare 

Se evită astfel o lacună prin care un instrument derivat nu este supus obligației de 

compensare în cazul în care o CPC refuză să îl compenseze. 
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29.6.2011 A7-0223/31 

Amendamentul 31 

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 36 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Contrapartidele centrale fac public 
săptămânal, pentru fiecare categorie de 
contrapartidă și de instrumente, numărul 
de contracte deschise de cumpărare și de 
vânzare, specifică dacă tranzacția are 
scop de acoperire sau de speculare și 
publică volumele tranzacțiilor compensate 
pentru fiecare categorie de instrumente 
compensate de contrapartida centrală în 
mod agregat. 

Or. en 

 Cuvintele subliniate diferă de textul votat în Comisia ECON. 

Justificare 

Această adăugare permite asigurarea unei informări similare celei practicate de CFTC. 
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29.6.2011 A7-0223/32 

Amendamentul 32 

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 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții care depășesc 
pragul de compensare care trebuie 
determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3 pentru toate contractele sale pe 
instrumente derivate extrabursiere 
eligibile. 

(2) În cazul în care o contrapartidă 
nefinanciară deține în cadrul unor contracte 
derivate extrabursiere poziții astfel încât 
media mobilă pe 50 de zile lucrătoare sau 
poziția mobilă pe o zi depășește pragul 
determinat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b), aceasta trebuie să facă obiectul 
obligației de compensare prevăzute la 
articolul 3. 

Or. en 



 

AM\872226RO.doc  PE465.695v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
29.6.2011 A7-0223/33 

Amendamentul 33 

Jürgen Klute, Ilda Figueiredo 

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 1 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Deoarece instrumentele derivate de pe 
piețele financiare au jucat un rol esențial 
în declanșarea crizei financiare, dat fiind 
că pot fi folosite pentru speculații 
excesive, și deoarece există alte mijloace 
de acoperire a riscurilor comerciale, 
instrumentele derivate trebuie să fie 
interzise. 

Or. en 

 
 


