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Amendamentul 139
Bernd Lange

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

privind fondurile de investiții alternative și 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative și de modificare a Directivelor 
2004/39/CE și 2009/…/CE

Or. en

Justificare

Ar trebui reglementat produsul „fond de investiții alternative” în sine. Prin reglementarea 
fondurilor, nu doar a administratorilor lor, s-ar acoperi „amprenta” pe care administratorii 
de fonduri o au asupra piețelor financiare din UE.

Amendamentul 140
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

privind fondurile de investiții alternative și 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative și de modificare a Directivelor 
2004/39/CE și 2009/…/CE

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze atât fondurile (FIA), cât și administratorii (AFIA). 
Riscurile sistemice nu pot fi gestionate în mod adecvat fără cerințe aplicabile fondurilor.
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Amendamentul 141
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

privind fondurile de investiții alternative și 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative și de modificare a Directivelor 
2004/39/CE și 2009/…/CE

Or. en

Justificare

Ar trebui reglementat produsul „fond de investiții alternative” în sine. Prin reglementarea 
fondurilor, nu doar a administratorilor lor, s-ar acoperi „amprenta” pe care administratorii 
de fonduri o au asupra piețelor financiare din UE.

Amendamentul 142
Othmar Karas

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 
privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 
privind fondurile de investiții alternative și 
administratorii fondurilor de investiții 
alternative și de modificare a Directivelor 
2004/39/CE și 2009/…/CE

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să reglementeze chiar produsul „investiție alternativă”. Acest lucru 
corespunde metodei bazate pe determinarea în timp util a tranzacțiilor financiare care ar 
putea reprezenta un risc sistemic. În acest scop nu este suficientă simpla reglementare a 
metodelor de comercializare și a gestionarilor.
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Amendamentul 143
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivei 2004/39/CE 

Or. en

Justificare

Din cauza schimbărilor aduse de Tratatul de la Lisabona, această directivă nu mai este 
instrumentul adecvat pentru modificarea Directivei OPCVM și, prin, urmare, aceasta din 
urmă ar trebui eliminată din titlul directivei.

Amendamentul 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE

privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative și de modificare a 
Directivelor 2004/39/CE, 2009/…/CE și 
2003/6/CE

Or. en

Justificare

Titlul directivei ar trebui să fie adaptat în conformitate cu amendamentul introdus în 
Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piață cu privire la vânzările în lipsă.
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Amendamentul 145
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Administratorii de fonduri de investiții 
alternative (AFIA) sunt responsabili pentru
administrarea unui volum important de 
active investite în Europa, sunt 
responsabili de o parte importantă a 
tranzacțiilor cu instrumente financiare pe 
piață și pot exercita o influență 
semnificativă asupra piețelor și societăților 
în care investesc.

(1) Fondurile de investiții alternative 
(FIA) și administratorii de fonduri de 
investiții alternative (AFIA) sunt 
responsabili pentru un volum important de 
active investite în Europa, reprezintă o 
parte importantă a tranzacțiilor cu 
instrumente financiare pe piață și pot 
exercita o influență semnificativă asupra 
piețelor și societăților în care investesc.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze atât fondurile (FIA), cât și administratorii (AFIA).

Amendamentul 146
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În septembrie 2009, imediat după 
Summit-ul G20 de la Pittsbourgh, liderii 
politici ai UE au cerut insistent să se 
reglementeze fiecare produs, fiecare loc 
de tranzacționare și fiecare instituție 
financiară.

Or. de
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Amendamentul 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Impactul AFIA asupra piețelor pe care 
își desfășoară activitatea este în mare parte 
benefic, însă recentele dificultăți financiare 
au pus în evidență faptul că activitățile 
AFIA pot servi la răspândirea sau 
amplificarea riscurilor în sistemul 
financiar. Răspunsurile naționale 
necoordonate la aceste riscuri fac dificilă 
gestionarea eficientă a acestora. Prin 
urmare, scopul prezentei directive este de a 
stabili cerințe comune de autorizare și 
supraveghere a AFIA pentru a defini o 
abordare coerentă a riscurilor legate de 
aceasta și a impactului lor asupra 
investitorilor și piețelor din Comunitate.

(2) Recentele dificultăți financiare au pus 
în evidență faptul că activitățile AFIA pot 
servi la răspândirea sau amplificarea 
riscurilor în sistemul financiar și în 
economie. Răspunsurile naționale 
necoordonate la aceste riscuri fac dificilă 
gestionarea eficientă a acestora. Prin 
urmare, scopul prezentei directive este de a 
stabili cerințe comune de autorizare și 
supraveghere a AFIA pentru a defini o 
abordare coerentă a riscurilor legate de 
aceasta și a impactului lor asupra 
investitorilor și piețelor din Uniune. Din 
principiu, reglementările ar trebui 
elaborate astfel încât să favorizeze 
creșterea durabilă pe termen lung și 
coeziunea socială. Acestea ar trebui să 
asigure protecția consumatorilor și a 
investitorilor și integritatea și stabilitatea 
pieței, să prevină riscurile sistemice și să 
abordeze externalitățile sociale.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi că efectul global al AFIA pe piețe sau în economie în general este benefic. 
Criza a demonstrat, dimpotrivă, că fondurile speculative pot juca un rol negativ pe piață și că 
societățile deținute de fondurile de capital privat prezintă mai multe riscuri de a da faliment 
ca urmare a datoriilor de achiziție pe care trebuie să le ramburseze.
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Amendamentul 148
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Impactul AFIA asupra piețelor pe care 
își desfășoară activitatea este în mare parte 
benefic, însă recentele dificultăți financiare 
au pus în evidență faptul că activitățile 
AFIA pot servi la răspândirea sau 
amplificarea riscurilor în sistemul 
financiar. Răspunsurile naționale 
necoordonate la aceste riscuri fac dificilă 
gestionarea eficientă a acestora. Prin 
urmare, scopul prezentei directive este de a 
stabili cerințe comune de autorizare și 
supraveghere a AFIA pentru a defini o 
abordare coerentă a riscurilor legate de 
aceasta și a impactului lor asupra 
investitorilor și piețelor din Comunitate.

(2) Impactul AFIA asupra piețelor pe care 
își desfășoară activitatea este în mare parte 
benefic, însă recentele dificultăți financiare 
au pus în evidență faptul că activitățile 
AFIA pot servi la răspândirea sau 
amplificarea riscurilor în sistemul financiar 
prin intermediul brokerilor principali cu 
care lucrează. Răspunsurile naționale 
necoordonate la aceste riscuri fac dificilă 
gestionarea eficientă a acestora. Prin 
urmare, Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de 
credit1 și Directiva 2006/49/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare 
a capitalului întreprinderilor de investiții 
și al instituțiilor de credit2 trebuie să țină 
seama de potențialul risc sistemic generat 
de expunerea la fonduri de investiții 
alternative (FIA). Scopul prezentei 
directive este de a stabili cerințe comune de 
autorizare și supraveghere a AFIA pentru a 
defini o abordare coerentă a riscurilor 
legate de aceasta și a impactului lor asupra 
investitorilor și piețelor din Comunitate.
1 JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
2 JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

Or. en

Justificare

Expunerea de contrapartidă nu este abordată în această directivă. Modificările reflectă 
necesitatea de a modifica Directiva privind cerințele de capital în sectorul bancar pentru a 
limita potențialul risc sistemic generat la nivel de brokeri principali.
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Amendamentul 149
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Impactul AFIA asupra piețelor pe care 
își desfășoară activitatea este în mare parte 
benefic, însă recentele dificultăți financiare 
au pus în evidență faptul că activitățile 
AFIA pot servi la răspândirea sau 
amplificarea riscurilor în sistemul 
financiar. Răspunsurile naționale 
necoordonate la aceste riscuri fac dificilă 
gestionarea eficientă a acestora. Prin 
urmare, scopul prezentei directive este de a 
stabili cerințe comune de autorizare și 
supraveghere a AFIA pentru a defini o 
abordare coerentă a riscurilor legate de 
aceasta și a impactului lor asupra 
investitorilor și piețelor din Comunitate.

(2) Recentele dificultăți financiare au pus 
în evidență faptul că activitățile fondurilor 
de investiții alternative (FIA) și ale AFIA 
pot servi la răspândirea sau amplificarea 
riscurilor în sistemul financiar. 
Răspunsurile naționale necoordonate la 
aceste riscuri fac dificilă gestionarea 
eficientă a acestora. Prin urmare, scopul 
prezentei directive este de a stabili cerințe 
comune de autorizare și supraveghere a 
FIA și AFIA pentru a defini o abordare 
coerentă a riscurilor legate de aceasta și a 
impactului lor asupra investitorilor și 
piețelor din Uniune.

Or. en

Justificare

Prima evaluare nu este bazată pe dovezi academice. Așa cum se arată în considerentul 2, 
criza a dovedit că efectele FIA și AFIA asupra pieței sunt controversate.

Amendamentul 150
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3)  Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 

(3) Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile FIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
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cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă
trebuie să se aplice administratorilor de 
fonduri de investiții alternative care 
administrează și comercializează orice tip 
de fonduri care nu intră sub incidența 
Directivei 2009/…/CE de coordonare a 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind anumite organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM) (reformată), indiferent de modul 
legal sau contractual prin care
administratorului de fonduri de investiții 
alternative i s-a încredințat această 
responsabilitate. Pe baza autorizației 
obținute în temeiul prezentei directive 
AFIA nu trebuie să aibă dreptul de a 
administra OPCVM-uri în sensul directivei
2009/…/CE.

cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
strategii și tehnici de investiții utilizate de
FIA. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice FIA și AFIA care nu 
intră sub incidența Directivei 2009/…/CE 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) (reformată), 
indiferent de modul legal sau contractual 
prin care AFIA i s-a încredințat această 
responsabilitate. Pe baza autorizației 
obținute în temeiul prezentei directive 
AFIA nu ar trebui să aibă dreptul de a 
administra OPCVM-uri în sensul 
Directivei 2009/…/CE.

Or. en

Justificare

Strategiile sunt urmate de fonduri (FIA), nu de administratori (AFIA).

Amendamentul 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 

(3) Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
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strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă 
trebuie să se aplice administratorilor de 
fonduri de investiții alternative care 
administrează și comercializează orice tip 
de fonduri care nu intră sub incidența 
Directivei 2009/…/CE de coordonare a 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind anumite organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformată), indiferent de modul 
legal sau contractual prin care 
administratorului de fonduri de investiții 
alternative i s-a încredințat această 
responsabilitate. Pe baza autorizației 
obținute în temeiul prezentei directive 
AFIA nu trebuie să aibă dreptul de a 
administra OPCVM-uri în sensul directivei
2009/…/CE.

strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice AFIA care administrează 
și comercializează orice tip de fonduri care 
nu intră sub incidența Directivei 
2009/…/CE de coordonare a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
privind organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare (OPCVM) (reformată)1, 
indiferent de modul legal sau contractual 
prin care AFIA i s-a încredințat această 
responsabilitate, atât timp cât ar putea fi 
de importanță sistemică. Pe baza 
autorizației obținute în temeiul prezentei 
directive AFIA nu ar trebui să aibă dreptul 
de a administra OPCVM-uri în sensul 
Directivei 2009/…/CE.

Or. en

Justificare

Principala prioritate a prezentei directive este de a limita riscurile sistemice. Pentru a reduce 
la minimum daunele colaterale ale abordării nediferențiate, AFIA mai mici ar trebui doar să 
se înregistreze și să respecte obligațiile de transparență prevăzute la articolele 19-21.

Amendamentul 152
Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor
riscuri ținând seama de gama largă de 

(3) Recentele dificultăți de pe piețele 
financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
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strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă 
trebuie să se aplice administratorilor de 
fonduri de investiții alternative care 
administrează și comercializează orice tip 
de fonduri care nu intră sub incidența 
Directivei 2009/…/CE de coordonare a 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind anumite organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformată)1, indiferent de 
modul legal sau contractual prin care 
administratorului de fonduri de investiții 
alternative i s-a încredințat această 
responsabilitate. Pe baza autorizației 
obținute în temeiul prezentei directive 
AFIA nu trebuie să aibă dreptul de a 
administra OPCVM-uri în sensul directivei 
2009/…/CE.

strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice AFIA care administrează 
și comercializează orice tip de fonduri care 
nu intră sub incidența Directivei
2009/65/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 iulie 2009 de 
coordonare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind organismele
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformată)1, indiferent de 
modul legal sau contractual prin care AFIA
i s-a încredințat această responsabilitate. 
Astfel de fonduri pot include, printre 
altele, fonduri speculative, fonduri de 
capital privat, fonduri imobiliare, fonduri 
de investiții în materii prime și fonduri de 
investiții în infrastructură. Pe baza 
autorizației obținute în temeiul prezentei 
directive AFIA nu ar trebui să aibă dreptul 
de a administra OPCVM-uri în sensul 
Directivei 2009/65/CE.

1 JO L […], […], p. […]. 1 JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Justificare

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Amendamentul 153
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recentele dificultăți de pe piețele (3) Recentele dificultăți de pe piețele 
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financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă 
trebuie să se aplice administratorilor de 
fonduri de investiții alternative care 
administrează și comercializează orice tip 
de fonduri care nu intră sub incidența 
Directivei 2009/…/CE de coordonare a 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind anumite organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformată)1, indiferent de 
modul legal sau contractual prin care 
administratorului de fonduri de investiții 
alternative i s-a încredințat această 
responsabilitate. Pe baza autorizației 
obținute în temeiul prezentei directive 
AFIA nu trebuie să aibă dreptul de a 
administra OPCVM-uri în sensul directivei 
2009/…/CE.

financiare au pus în evidență faptul că 
multe dintre strategiile AFIA sunt 
vulnerabile la unele sau mai multe riscuri 
importante referitoare la investitori, alți 
participanți pe piață și piețe. Pentru a avea 
dispoziții comune și exhaustive de 
supraveghere, este necesară stabilirea unui 
cadru capabil să facă față respectivelor 
riscuri ținând seama de gama largă de 
strategii și tehnici de investiții utilizate de 
AFIA. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice AFIA care administrează 
și comercializează orice tip de fonduri care 
nu intră sub incidența Directivei
2009/65/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 iulie 2009 de 
coordonare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind organismele
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM) (reformată)1, indiferent de 
modul legal sau contractual prin care AFIA
i s-a încredințat această responsabilitate. 
Astfel de fonduri pot include, printre 
altele, fonduri speculative, fonduri de 
capital privat, fonduri imobiliare, fonduri 
de investiții în materii prime și fonduri de 
investiții în infrastructură. Pe baza 
autorizației obținute în temeiul prezentei 
directive AFIA nu ar trebui să aibă dreptul 
de a administra OPCVM-uri în sensul 
Directivei 2009/65/CE.

1 JO L […], […], p. […]. 1 JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Amendamentul 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Scopul aceste directive ar trebui să 
fie, de asemenea, de a crea stimulente 
pentru relocalizarea fondurilor off-shore 
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în UE, nu doar instituind avantaje în ceea 
ce privește reglementările și protecția 
investitorilor, ci și permițând o impozitare 
adecvată a veniturilor, la nivelul 
administratorului, al fondului și al 
investitorului.

Or. en

Amendamentul 155
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă este consecventă 
cu acordul încheiat la summitul G20 din 
septembrie 2009 de la Pittsburgh conform 
căruia toți actorii, piețele și produsele vor 
fi reglementate în mod adecvat.

Or. en

Justificare

Reiterează angajamentul ferm față de acordul G20 de a reglementa în mod adecvat toți 
actorii, toate produsele și toate piețele.

Amendamentul 156
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA trebuie să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor de FIA 
administrate de AFIA ar fi 

(4) Prezenta directivă stabilește cerințele 
referitoare la modul în care AFIA ar trebui
să administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor și modul în care FIA ar trebui să 
acționeze pe piețele financiare și în cadrul 
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disproporționată, iar realizarea unei 
armonizări atât de exhaustive ar fi dificilă 
datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.

societăților în care investesc.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze atât fondurile (FIA), cât și administratorii (AFIA).

Amendamentul 157
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA trebuie să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor de FIA 
administrate de AFIA ar fi 
disproporționată, iar realizarea unei 
armonizări atât de exhaustive ar fi dificilă 
datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.

(4) Prezenta directivă stabilește cerințele 
referitoare la modul în care AFIA ar trebui
să administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor FIA administrate 
de AFIA sau a proceselor de autorizare a 
FIA ar fi disproporționată, iar realizarea 
unei armonizări atât de exhaustive ar fi 
dificilă datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.

Or. en

Justificare

Procesul de autorizare în sine nu este reglementat de prezenta directivă și rămâne 
responsabilitatea autorităților competente naționale.
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Amendamentul 158
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA trebuie să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor de FIA 
administrate de AFIA ar fi 
disproporționată, iar realizarea unei 
armonizări atât de exhaustive ar fi dificilă 
datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA ar trebui să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor FIA administrate 
de AFIA sau a proceselor de autorizare a 
FIA ar fi disproporționată, iar realizarea 
unei armonizări atât de exhaustive ar fi 
dificilă datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.

Or. en

Justificare

Întrucât proiectul de directivă reglementează doar administratorii de FIA, nu și FIA în sine, 
ar trebui clarificat faptul că procesul de autorizare a FIA nu este reglementat de prezenta 
directivă.

Amendamentul 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA trebuie să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor de FIA 
administrate de AFIA ar fi 
disproporționată, iar realizarea unei 
armonizări atât de exhaustive ar fi dificilă 
datorită numeroaselor tipuri de FIA 

(4) Directiva stabilește cerințele referitoare 
la modul în care AFIA ar trebui să 
administreze fondurile de investiții 
alternative (FIA) aflate în responsabilitatea 
lor. Reglementarea structurii sau 
compoziției portofoliilor FIA administrate 
de AFIA ar fi dificilă, iar realizarea unei 
armonizări atât de exhaustive ar fi dificilă 
datorită numeroaselor tipuri de FIA 
administrate de AFIA.
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administrate de AFIA.

Or. en

Justificare

Nu se pune problema proporționalității. Reglementarea fondurilor nu ar fi disproporționată, 
dată fiind necesitatea de reglementare revelată de criză. Cu toate acestea, dacă 
reglementarea administratorilor este cuprinzătoare (inclusiv în ceea ce îi privește pe 
administratorii care comercializează fonduri din afara UE sau deleagă funcții unor entități 
din afara UE), acest lucru este suficient pentru atingerea obiectivelor propuse.

Amendamentul 160
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) AFIA ar trebui să fie un 
administrator extern care să fie o 
persoană juridică numită de FIA sau care 
acționează în numele FIA sau, în cazul în 
care FIA este autoadministrat, ceea ce 
înseamnă că este constituit de așa 
manieră încât deciziile de administrare 
sunt luate de organul de conducere al 
FIA și nu se desemnează o entitate 
externă, FIA în sine ar trebui să 
constituie AFIA. O singură entitate 
juridică ar trebui să poată acționa ca 
AFIA pentru un anumit FIA.

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție clară pentru a permite diverselor structuri de fonduri să aibă un 
adevărat AFIA. Se reglementează astfel cazul fondurilor autoadministrate sau administrate 
intern.
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Amendamentul 161
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit,
întreprinderi de asigurare sau reasigurare.
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare și
fondurile suverane de investiții, 
administrării unor portofolii de investiții 
în temeiul unor mandate emise de 
investitori în mod discreționar, de fiecare 
client în parte, oricăror alte forme de 
administrare a unor portofolii individuale
sau administrării activelor deținute în 
nume propriu de către instituții de credit și
întreprinderi de asigurare sau reasigurare.
Scutirile prevăzute în prezenta directivă ar 
trebui să fie aplicabile în măsura în care 
AFIA respectă continuu condițiile pentru 
acordarea scutirilor. De asemenea, 
prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
administrării de fonduri de pensii sau 
instituțiilor care administrează fonduri ce 
sprijină sistemele de asigurări sociale și 
sistemele publice de pensii, nici 
instrumentelor de securitizare. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice nici 
administrării organismelor de plasament 
colectiv care sunt autorizate în 
conformitate cu legislația națională și 
care sunt comercializate doar în statul 
membru de origine. Sub incidența
prezentei directive ar trebui însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizate ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
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investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
administrării FIA administrate exclusiv 
pentru societatea lor mamă sau filialele 
lor, administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare și 
nici administrării de produse de investiții 
autorizate în conformitate cu legislația 
națională și comercializate doar pe 
teritoriul statului membru respectiv, 
guvernelor naționale, regionale sau locale 
și instrumentelor guvernamentale de 
investiți sau instituțiilor care gestionează 
fonduri ce sprijină sistemele de asigurări 
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2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

sociale, sistemele publice de pensii sau 
sistemele de participare a angajaților. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
nici investițiilor administrate în mod activ, 
cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Sub incidența ei ar 
trebui însă să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM în măsura 
în care aceștia administrează sau 
comercializează FIA care ar putea avea 
importanță sistemică. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a evita consecințele nedorite și disproporționate și pentru a minimiza daunele 
colaterale, ar trebui permise anumite excepții limitate. Îndeosebi ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare produsele naționale, ele fiind reglementate și comercializate doar la 
nivel național, motiv pentru care nu constituie un risc sistemic potențial și fac obiectul unor 
măsuri adecvate de protecția consumatorului.

Amendamentul 163
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
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colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
propriu de către instituții de credit, fonduri 
de pensii sau întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. În plus, prezenta directivă nu 
ar trebui să se aplice guvernelor 
naționale, regionale și locale, 
instrumentelor guvernamentale de 
investiții și organelor și instituțiilor 
guvernamentale care administrează 
fonduri ce sprijină sistemele de asigurări 
sociale și sistemele publice de pensii și 
nici sistemelor de participare a 
angajaților. Pentru a beneficia de scutirile 
prevăzute în prezenta directivă, AFIA în 
cauză ar trebui să îndeplinească continuu 
condițiile pentru scutirile respective. Sub 
incidența prezentei directive ar trebui însă 
să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en
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Amendamentul 164
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administrării fondurilor de 
pensii sau administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
propriu de către instituții de credit, fonduri 
de pensii întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. Prezenta directivă nu ar 
trebui să se aplice nici administrării 
organismelor de plasament colectiv care 
sunt autorizate în conformitate cu 
legislația națională și care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine. Prezenta directivă nu ar trebui să 
se aplice nici investițiilor administrate în 
mod activ, cum ar fi certificatele de 
depozit, contractele futures administrate 
sau obligațiunile indexate. Sub incidența ei 
ar trebui însă să intre administratorii 
tuturor organismelor de plasament colectiv 
care nu trebuie autorizate ca OPCVM. 
Pentru a comercializa unități sau acțiuni 
ale unui FIA sau pentru a presta servicii 
legate de FIA, societățile de investiții 
autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
comercializa unități sau acțiuni ale unui 
FIA sau presta servicii de investiții legate 
de FIA doar dacă și în măsura în care 
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unitățile sau acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice societăților industriale de tip 
holding ale căror acțiuni sunt 
comercializate pe o piață reglementată din 
UE în măsura în care acestea dețin 
acțiuni la filialele lor sau la societățile lor 
asociate în scopul aplicării unui strategii 
de afaceri în domeniul industrial.

Or. en

Justificare

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendamentul 165
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
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suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

propriu de către instituții de credit, fonduri 
de pensii sau întreprinderi de asigurare sau
reasigurare. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice nici administrării 
organismelor de plasament colectiv care 
sunt autorizate în conformitate cu 
legislația națională și care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine. Pentru a beneficia de scutirile 
prevăzute în prezenta directivă, AFIA în 
cauză ar trebui să îndeplinească continuu 
condițiile pentru scutirile respective. Sub 
incidența prezentei directive ar trebui însă 
să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Fondurile care sunt reglementate la nivel național și sunt distribuite doar la acest nivel ar 
trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei privind AFIA. Fonduri exclusiv 
naționale și administratorii lor nu cauzează riscuri sistemice, deoarece astfel de fonduri sunt 
în general foarte bine reglementate și adeseori sunt administrate în conformitate cu norme 
similare celor aplicabile OPCVM-urilor.
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Amendamentul 166
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
propriu de către instituții de credit, fonduri 
de pensii sau întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. Prezenta directivă nu ar trebui 
să li se aplice administratorilor de FIA ai 
căror unici investitori sunt societățile lor 
mamă, filialele lor sau alte filiale ale 
societăților lor mamă, iar acești investitori 
nu sunt, la rândul lor, FIA. Pentru a 
beneficia de scutirile prevăzute în 
prezenta directivă, AFIA în cauză ar 
trebui să îndeplinească continuu 
condițiile pentru scutirile respective. Sub 
incidența prezentei directive ar trebui însă 
să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.
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Or. en

Justificare

Se justifică o clauză de exceptare pentru administratorii unor investiții provenind din același 
grup. Nu se cauzează riscuri suplimentare pentru piețele financiare. Deoarece astfel de 
fonduri sunt adeseori utilizate în cadrul grupurilor bancare și de asigurări, aceste instituții 
financiare au deja obligația de a constitui provizioane pentru acoperirea riscurilor în 
conformitate cu legislația privind supravegherea. În plus, într-o astfel de situație în care 
investiția se face în cadrul aceluiași grup, nu este necesar să fie protejat investitorul. 

Amendamentul 167
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
propriu de către instituții de credit, fonduri 
de pensii sau întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice nici administrării 
organismelor de plasament colectiv cu 
maximum 5 investitori care sunt 
autorizate în conformitate cu legislația 
națională și care sunt comercializate doar 
în statul membru de origine. Pentru a 
beneficia de scutirile prevăzute în 
prezenta directivă, AFIA în cauză ar 
trebui să îndeplinească continuu 
condițiile pentru scutirile respective. Sub 
incidența prezentei directive ar trebui însă 
să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
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directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Fondurile cu un număr mic de investitori permit aplicarea unor dispoziții contractuale 
individuale. AFIA unor fonduri care au maximum 5 investitori și care sunt comercializate 
doar la nivel național nu ar trebui deci să intre sub incidența Directivei privind AFIA, în 
cazul în care sunt supuși unor reglementări naționale eficiente. 

Amendamentul 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de 
credit, întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. Prezenta directivă nu se 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să cuprindă
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită sau discreționară în interesul 
respectivilor investitori. Prezenta directivă 
ar trebui să se aplice, de asemenea, 
fondurilor cu un singur investitor și 
conturilor gestionate cu efect de levier 
pentru a asigura un mediu concurențial 
echitabil între tipuri similare de 
instrumente de investiții. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice 
entităților de interes public. Prezenta 
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aplică investițiilor administrate în mod 
activ, cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Sub incidența ei 
trebuie însă să intre administratorii tuturor 
organismelor de investiții colective care nu 
trebuie autorizați ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

directivă nu ar trebui să se aplice nici
investițiilor administrate în mod activ, cum 
ar fi certificatele de depozit, contractele 
futures administrate sau obligațiunile 
indexate. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice nici societăților de tip holding 
pentru acțiunile pe care le dețin la filialele 
lor, deoarece acestea societăți de tip 
holding nu au ca principal obiectiv 
generarea de profituri pentru investitorii 
lor prin vânzarea filialelor într-o anumită 
perioadă de timp, ci sunt înființate în 
scopul aplicării unui strategii de afaceri 
prin intermediul filialelor lor. Sub 
incidența ei ar trebui însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizate ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă. 

Or. en

Justificare

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.
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Amendamentul 169
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
nici investițiilor administrate în mod activ, 
cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Pentru a evita 
suprapunerea reglementărilor, prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice 
organismelor de plasament colectiv de tip 
închis care sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată și care intră sub 
incidența Directivei 2001/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 mai 2009 privind admiterea 
valorilor mobiliare la cota oficială a unei 
burse de valori și informațiile care trebuie 
publicate cu privire la aceste valori 
mobiliare1, a Directivei 2004/109/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2004 privind 
armonizarea obligațiilor de transparență 
în ceea ce privește informația referitoare 
la emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată2 și a Directivei 2003/71/CE 
a Parlamentului European și a 



PE439.111v02-00 30/161 AM\804881RO.doc

RO

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
prospectul care trebuie publicat în cazul 
unei oferte publice de valori mobiliare sau 
pentru admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare3. Pentru a asigura o 
abordare armonizată, Comisia ar trebui 
să revizuiască directivele menționate cât 
mai curând posibil, dar nu mai târziu de 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, și, dacă este necesar, să facă 
propuneri legislative pentru a asigura 
echivalența reglementărilor. Sub incidența 
prezentei directive ar trebui să intre
administratorii tuturor organismelor de 
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizate ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.
1 JO L 184, 6.7.2001, p. 1.
2 JO L 390, 31.12.2004, p. 30.
3 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

Or. en

Justificare

Organismele de plasament colectiv de tip închis care sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată nu ar trebui să intre sub incidența prezentei directive deoarece fac deja obiectul 
cerințelor prevăzute în Directiva privind cerințele de capital propriu, Directiva privind 
prospectul și Directiva privind transparența. Cu toate acestea, pentru a asigura un mediu 
concurențial echitabil, Comisia ar trebui să revizuiască directivele în cauză și să facă 
modificările care se impun în temeiul prezentei directive.
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Amendamentul 170
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori.
Prezenta directivă nu se aplică 
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare.
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. Sub 
incidența ei ar trebui să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Prezenta directivă 
nu ar trebui să se aplice administrării 
fondurilor de pensii sau administratorilor 
de investiții negrupate, precum fondurile 
de dotare, fondurile suverane de investiții 
sau activele deținute în nume propriu de 
către instituții de credit, întreprinderi de 
asigurare sau reasigurare. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice
investițiilor administrate în mod activ, cum 
ar fi certificatele de depozit, contractele 
futures administrate sau obligațiunile 
indexate. De asemenea, în sensul 
prezentei directive nu se consideră a fi un 
organism de plasament colectiv o 
întreprindere care acționează în principal 
ca o entitate de tip holding pentru un grup 
de filiale și care deține participații 
strategice în societăți pe care 
intenționează să le păstreze pe termen 
lung și nu să le vândă cu scopul de a 
obține profit într-o anumită perioadă de 
timp.  Pentru a presta servicii legate de 
FIA, societățile de investiții autorizate în 
temeiul Directivei 2004/39/CE privind 
piețele instrumentelor financiare nu ar 
trebui să fie obligate să obțină autorizația 
în temeiul prezentei directive. Societățile 
de investiții pot însă presta servicii de 
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investiții legate de FIA doar dacă și în 
măsura în care unitățile sau acțiunile 
acestor fonduri pot fi comercializate în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se specifice în mod clar că trimiterea la „organismele de plasament colectiv” din 
dispoziția care include administratorii tuturor organismelor de plasament colectiv altele 
decât OPCVM-urile în domeniul de aplicare al prezentei directive reprezintă o trimitere la 
organismele de plasament colectiv care strâng fonduri de la o serie de investitori în vederea 
investirii acestora în conformitate cu o politică de investiții definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor investitori, mai degrabă decât o clasă mai largă de 
organisme de plasament colectiv.

Amendamentul 171
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în mod direct 
sau indirect în nume propriu de către 
instituții de credit, instituții de pensii sau
întreprinderi de asigurare sau reasigurare.
Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici administrării organismelor de 
plasament colectiv care sunt autorizate în 
conformitate cu legislația națională și 
care sunt comercializate doar în statul 
membru de origine. Prezenta directivă ar 
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investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

trebui însă să se aplice investițiilor 
administrate în mod activ sub formă de 
titluri de valoare, cum ar fi certificatele de 
depozit, contractele futures administrate 
sau obligațiunile indexate. Sub incidența ei
ar trebui să intre, de asemenea,
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizate ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Administratorii activelor deținute în nume propriu de instituțiile pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale ar trebui să fie tratați ca administratorii de active deținute în nume propriu de 
întreprinderile de asigurare. Fonduri reglementate care sunt distribuite exclusiv la nivel 
național nu ar trebui să intre sub incidența Directivei privind AFIA întrucât fondurile 
exclusiv naționale și administratorii lor nu cauzează riscuri sistemice, astfel de fonduri fiind 
în general foarte bine reglementate, adeseori în mod similar OPCVM-urilor. Nu sunt fezabile 
scutirile nici pentru instrumentele de fonduri care nu aplică principiul dispersării riscurilor, 
nici pentru investițiile administrate în mod activ sub formă de titluri de valoare.

Amendamentul 172
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
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investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
nici investițiilor administrate în mod activ, 
cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Sub incidența ei ar 
trebui însă să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă. Prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice societăților industriale de tip 
holding ale căror acțiuni sunt 
comercializate pe o piață reglementată din 
UE în măsura în care acestea dețin 
acțiuni la filialele lor sau la societățile lor 
asociate în cadrul cărora au o influență 
dominantă în scopul aplicării unui 
strategii de afaceri în domeniul industrial.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să se limiteze la AFIA care constituie un risc sistemic; în caz 
contrar activitățile de supraveghere avute în vedere vor fi dificil de realizat în mod adecvat. 
Companiile industriale de tip holding dețin participații pe termen lung, fără un plan de 
vânzare, și își gestionează participațiile pe baza unei abordări industriale. Astfel de societăți 
nu generează riscuri sistemice în măsura în care sunt admise la tranzacționare la bursă, sunt 



AM\804881RO.doc 35/161 PE439.111v02-00

RO

supuse dispozițiilor în vigoare la nivel european cu privire la societățile comerciale, 
legislației naționale și normelor privind admiterea la tranzacționare, toate acestea 
reglementări asigurând o protecție adecvată a investitorilor. Acestea ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare.

Amendamentul 173
Kay Swinburne

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării riscurilor 
în interesul respectivilor investitori. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții, fondurile de 
investiții ale autorităților naționale, 
regionale sau locale sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
nici investițiilor administrate în mod activ, 
cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Sub incidența ei ar 
trebui însă să intre administratorii tuturor 
organismelor de plasament colectiv care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
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directivă. acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Fondurile de investiții administrate de organisme guvernamentale, cum ar fi Finance Wales, 
care gestionează fonduri structurale cu împrumuturi din investiții private, nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentei directive.

Amendamentul 174
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau 
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 
în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare. 
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate. 
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
organismele de plasament colectiv care 
strâng fonduri de la o serie de investitori în 
vederea investirii acestora în conformitate 
cu o politică de investiții definită în 
interesul respectivilor investitori. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice
investițiilor negrupate, precum fondurile de 
dotare, fondurile suverane de investiții sau 
activele deținute în nume propriu de către 
instituții de credit, întreprinderi de 
asigurare sau reasigurare și fonduri de 
pensii. Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici investițiilor administrate în mod 
activ, cum ar fi certificatele de depozit, 
contractele futures administrate sau 
obligațiunile indexate. Sub incidența ei ar 
trebui însă să intre toate organismele de 
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizate ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
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financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
doar dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze atât fondurile (FIA), cât și administratorii (AFIA).

Amendamentul 175
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare și 
fondurile suverane de investiții, 
administrării unor portofolii de investiții 
în temeiul unor mandate emise de 
investitori în mod discreționar, de fiecare 
client în parte sau oricăror alte forme de 
administrare a unor portofolii individuale. 
Prezenta directivă nu ar trebui să li se 
aplice administratorilor de FIA ai căror 
unici investitori sunt administratorii lor 
sau societățile lor mamă, filialele lor sau 
alte filiale ale societăților lor mamă, iar 
acești investitori nu sunt, la rândul lor, 
FIA. Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice nici societăților de tip holding 
pentru acțiunile pe care le dețin la filialele 
lor, deoarece acestea societăți de tip 
holding nu au ca principal obiectiv 
generarea de profituri pentru investitorii 
lor prin vânzarea filialelor într-o anumită 
perioadă de timp, ci sunt înființate în 
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scopul aplicării unui strategii de afaceri 
prin intermediul filialelor lor. De 
asemenea, prezenta directivă nu ar trebui 
să se aplice administrării fondurilor de 
pensii, instituțiilor supranaționale, 
băncilor centrale naționale, autorităților 
guvernamentale naționale, regionale și 
locale, organismelor și instituțiilor care 
gestionează fonduri ce sprijină sistemele 
de asigurări sociale, sistemele publice de 
pensii, sistemelor de participare a 
angajaților și instrumentelor de 
securitizare.

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, considerentul 5b din propunerea revizuită de compromis a 
Președinției din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 176
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice societăților de investiții care 
prestează servicii de administrare de 
portofoliu autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE, fondurilor de pensii și altor 
organizații de furnizare de pensii care 
intră sub incidența Directivei 2004/41/CE 
și societăților lor dedicate de gestionare a 
activelor și/sau de administrare a 
serviciilor sau organismelor de plasament 
colectiv reglementate de Directiva 
2009/65/CE. În practică, din motive de 
rentabilitate, societățile de investiții care 
gestionează portofolii individuale în 
temeiul Directivei 2004/39/CE, societățile 
care gestionează activele unor fonduri de 
pensii sau societățile de administrare de 
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servicii și administratorii OPCVM-urilor 
(și, la momentul oportun, AFIA) ar trebui 
să fie capabili, din punct de vedere 
administrativ sau operațional, să 
regrupeze investițiile asupra cărora au 
mandat. În vederea acestui obiectiv, 
prezenta directivă nu ar trebui să se aplice 
structurilor interne de regrupare de 
active.

Or. en

Justificare

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Amendamentul 177
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Societățile de investiții autorizate în 
temeiul Directivei 2004/39/CE și 
instituțiile de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 iunie 
2006 privind inițierea și exercitarea 
activității instituțiilor de credit 
(reformare) nu ar trebui să fie obligate să 
obțină o autorizație în temeiul prezentei 
directive pentru a presta servicii de 
investiții, cum ar fi gestionarea 
portofoliului pentru FIA.
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Or. en

Justificare

A se vedea considerentul 5c din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009.

Amendamentul 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice sau să limiteze activitățile 
investitorilor de plasare pe piețele de 
capital a unităților sau a acțiunilor pe 
care le dețin la FIA. Astfel de investitori 
sau intermediarii acestora pot oferi sau 
plasa astfel de acțiuni sau unități într-un 
stat membru în conformitate cu legislația 
națională a statului membru în cauză. Cu 
toate acestea, atunci când se face la 
inițiativa unui AFIA care administrează 
un astfel de FIA, oferta sau plasarea 
respectivă este considerată a fi 
comercializare.

Or. en

Justificare

Comercializarea de acțiuni sau unități pe o piață secundară nu este restricționată de prezenta 
directivă atât timp cât nu sunt ocolite dispozițiile din prezenta directivă.
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Amendamentul 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Entitățile de interes public care 
solicită fonduri de la public sau dețin 
astfel de fonduri, cum ar fi instituțiile de 
credit, fondurile de pensii, întreprinderile 
de asigurare sau de reasigurare care dețin 
active în nume propriu, ar trebui să fie 
supuse unui regim specific, iar investițiile 
lor în fonduri ar trebui să fie reglementate 
ținând seama de caracteristicile specifice 
fiecărei categorii și de tipurile de fonduri. 
În acest sens, Comisia Europeană 
revizuiește Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare), Directiva 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale1, 
Directiva 73/239/CEE a Consiliului din 
24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
privind inițierea și exercitarea activității 
de asigurare generală directă2, Directiva 
2002/83/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 5 noiembrie 2002 
privind asigurarea de viață3 și Directiva 
2005/68/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 16 noiembrie 2005 
privind reasigurarea și de modificare a 
Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 
98/78/CE și 2002/83/CE4, astfel încât să 
asigure respectarea următoarelor 
principii: atunci când fac investiții, 
entităților publice li se impun cerințe de 
diligență similare cu cele aplicabile AFIA 
și se creează un cadru adecvat pentru 
investițiile în cauză (în special sub forma 
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unor cerințe privind capitalul minim și 
rezervele de capital).
1 JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
2 JO L 228, 16.8.1973, p. 3.
3 JO L 345, 19.12.2002, p. 1.
4 JO L 323, 9.12.2005, p. 1.

Or. en

Amendamentul 180
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă ca fiecare FIA administrat în 
conformitate cu prezenta directivă să aibă 
un singur AFIA, care să fie responsabil 
pentru respectarea cerințelor din prezenta 
directivă. În funcție de forma sa juridică, 
FIA ar putea fi administrat extern sau 
intern. Ar trebui să se considere că FIA 
este administrat intern atunci când 
funcțiile de administrare sunt îndeplinite 
de organul de conducere sau orice altă 
resursă a FIA. Atunci când forma 
juridică a FIA permite administrarea 
internă, iar organul de conducere al FIA 
alege să nu numească un AFIA extern, 
FIA și AFIA sunt identici. În astfel de 
cazuri, FIA este, de asemenea, un AFIA 
și, prin urmare, ar trebui să respecte toate 
cerințele aplicabile AFIA în temeiul 
prezentei directive și să fie autorizat ca 
atare. Cu toate acestea, un AFIA care este 
un FIA administrat intern nu ar trebui să 
fie autorizat să fie administratorul extern 
al unui alt FIA sau al mai multor altor 
FIA. Ar trebui să se considere că un FIA 
este administrat extern atunci când o 
persoană juridică externă a fost numită 
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administrator de către FIA sau în numele 
FIA (AFIA numit) și este responsabilă, în 
temeiul acestei numiri, de administrarea 
portofoliului FIA. În ambele cazuri, doar 
un FIA administrat intern sau un AFIA 
extern poate să delege funcțiile de 
administrare a portofoliului sau de 
gestionare a riscurilor altor entități în 
conformitate cu articolul 18. În cazul în 
care un AFIA extern a fost numit pentru 
îndeplinirea funcțiilor de administrare 
conexe unui anumit FIA, nu ar trebui să 
se considere că AFIA în cauză prestează 
servicii de gestionare de portofolii în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 9 
din Directiva 2004/39/CE privind piețele 
instrumentelor financiare, de modificare 
a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE și 
a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivei 93/22/CEE a Consiliului, ci ar 
trebui să se considere că îndeplinește 
funcția de administrare a unui portofoliu 
colectiv în conformitate cu prezenta 
directivă. 

Or. en

Justificare

A se vedea considerentul 5a din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009.

Amendamentul 181
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă ca fiecare FIA administrat în 
conformitate cu prezenta directivă să aibă 
un singur AFIA, care să fie responsabil 
pentru respectarea cerințelor din prezenta 
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directivă.

Or. en

Justificare

Un singur AFIA ar trebui să fie autorizat în temeiul prezentei directive pentru fiecare FIA.

Amendamentul 182
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă ca fiecare FIA administrat în 
conformitate cu prezenta directivă să aibă 
un singur AFIA, care să fie responsabil 
pentru respectarea cerințelor din prezenta 
directivă. 

Or. en

Justificare

Un singur AFIA ar trebui să fie autorizat în temeiul prezentei directive pentru fiecare FIA. 

Amendamentul 183
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor 
obligații excesive sau disproporționate, 
prezenta directivă prevede o scutire pentru 
AFIA ale căror FIA totale aflate în 
administrare se situează sub un prag de 
100 de milioane de EUR. Este puțin 
probabil ca activitatea acestor AFIA să 
aibă o influență semnificativă asupra 

eliminat
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stabilității financiare și a eficienței pieței. 
Administratorilor care administrează doar 
FIA care nu utilizează leverage-ul și care 
nu acordă investitorilor dreptul la 
rambursare pentru o perioadă de cinci ani 
li se aplică un prag special de 500 de 
milioane de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor 
care nu utilizează leverage-ul, specializați 
in investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA care 
nu intră sub incidența prezentei directive 
trebuie să continue să fie supuse 
dispozițiilor pertinente din legislațiile 
naționale. Acestora trebuie însă să li se 
permită să fie tratați drept AFIA cu 
condiția respectării procedurii specifice 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 184
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor 
obligații excesive sau disproporționate, 
prezenta directivă prevede o scutire pentru 
AFIA ale căror FIA totale aflate în 
administrare se situează sub un prag de 
100 de milioane de EUR. Este puțin 
probabil ca activitatea acestor AFIA să 
aibă o influență semnificativă asupra 
stabilității financiare și a eficienței pieței. 
Administratorilor care administrează doar 
FIA care nu utilizează leverage-ul și care 
nu acordă investitorilor dreptul la 
rambursare pentru o perioadă de cinci ani 
li se aplică un prag special de 500 de 

eliminat
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milioane de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor 
care nu utilizează leverage-ul, specializați 
in investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA care 
nu intră sub incidența prezentei directive 
trebuie să continue să fie supuse 
dispozițiilor pertinente din legislațiile 
naționale. Acestora trebuie însă să li se 
permită să fie tratați drept AFIA cu 
condiția respectării procedurii specifice 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a nu crea deficiențe pe piață, ar trebui să fie reglementate toate FIA și toți AFIA.

Amendamentul 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor 
obligații excesive sau disproporționate, 
prezenta directivă prevede o scutire pentru 
AFIA ale căror FIA totale aflate în 
administrare se situează sub un prag de 
100 de milioane de EUR. Este puțin 
probabil ca activitatea acestor AFIA să 
aibă o influență semnificativă asupra 
stabilității financiare și a eficienței pieței. 
Administratorilor care administrează doar 
FIA care nu utilizează leverage-ul și care 
nu acordă investitorilor dreptul la 
rambursare pentru o perioadă de cinci ani 
li se aplică un prag special de 500 de 
milioane de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 

eliminat
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probabil ca administratorii fondurilor 
care nu utilizează leverage-ul, specializați 
in investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA care 
nu intră sub incidența prezentei directive 
trebuie să continue să fie supuse 
dispozițiilor pertinente din legislațiile 
naționale. Acestora trebuie însă să li se 
permită să fie tratați drept AFIA cu 
condiția respectării procedurii specifice 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să fie aplicabilă tuturor AFIA, fără excepții în funcție de volumul de active 
administrate. În caz contrar, administratorii vor fi stimulați să creeze fonduri chiar sub limită 
și să găsească modalități de a delega o parte cât mai mare din funcțiile lor unor furnizori de 
servicii și „consilieri”externi. Ar fi astfel ocolit scopul directivei, care este de a reglementa 
toți actorii din sectorul financiar. 

Amendamentul 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA 
ale căror FIA totale aflate în administrare 
se situează sub un prag de 100 de milioane 
de EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede un regim mai puțin strict 
pentru AFIA care nu cauzează riscuri 
sistemice și ale căror FIA totale aflate în 
administrare se situează sub un prag de 250 
de milioane de EUR. Este puțin probabil 
ca activitatea acestor AFIA să aibă o 
influență semnificativă asupra stabilității 
financiare și a eficienței pieței. 
Administratorilor care administrează doar 
FIA care nu utilizează efectul de levier și 
care nu acordă investitorilor dreptul la 
rambursare pentru o perioadă de cinci ani li 
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este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie 
să continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale.
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

se aplică un prag special de 500 de 
milioane de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează efectul de levier, specializați 
în investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA 
cărora și se aplică regimul mai puțin strict 
ar trebui să se înregistreze la autoritățile 
lor competente și să respecte cerințele de 
transparență din prezenta directivă. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Principala prioritate a prezentei directive este de a limita riscurile sistemice. Pentru a reduce 
la minimum daunele colaterale ale abordării nediferențiate, AFIA mai mici ar trebui doar să 
se înregistreze și să respecte obligațiile de transparență prevăzute la articolele 19-21.

Amendamentul 187
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care nu acordă 
investitorilor dreptul la rambursare pentru 
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cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

o perioadă de cinci ani li se aplică un prag 
special de 500 de milioane de EUR. Acest 
prag special este justificat de faptul că este 
și mai puțin probabil ca administratorii 
fondurilor care nu utilizează efectul de 
levier, specializați în investiții pe termen 
lung, să producă riscuri sistemice. Mai 
mult, blocarea pe o perioadă de cinci ani a 
investitorilor elimină riscurile de 
lichiditate. AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive ar trebui să 
continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale și ar 
trebui să fie supuși cel puțin înregistrării 
în statul lor membru de origine. Acestora 
ar trebui însă să li se permită să fie tratați 
drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate FIA mici și 
mijlocii, precum și pentru a preveni 
stabilirea AFIA în țări terțe din motive de 
arbitraj de reglementare, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA 
ale căror FIA totale aflate în administrare 
se situează sub un prag de 100 de milioane 
de EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care nu acordă 
investitorilor dreptul la rambursare pentru 
o perioadă de cinci ani li se aplică un prag 
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nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

special de 500 de milioane de EUR. Acest 
prag special este justificat de faptul că este 
și mai puțin probabil ca administratorii 
fondurilor care nu utilizează efectul de 
levier, specializați în investiții pe termen 
lung, să producă riscuri sistemice. Mai 
mult, blocarea pe o perioadă de cinci ani a 
investitorilor elimină riscurile de 
lichiditate. AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive ar trebui să 
continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Amendamentul 189
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 1 miliard de EUR. 
Este puțin probabil ca activitatea acestor 
AFIA să aibă o influență semnificativă 
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semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

asupra stabilității financiare și a eficienței 
pieței. Administratorilor care administrează 
doar FIA care nu utilizează efectul de 
levier și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 1,5 
miliarde de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează efectul de levier, specializați 
în investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA care 
nu intră sub incidența prezentei directive ar 
trebui să continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Suntem în favoarea creșterii pragurilor prevăzute în directivă pentru a nu impune sarcini 
prea mari asupra AFIA mai mici, care nu cauzează riscuri sistemice.

Amendamentul 190
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 500 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
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administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

administrează doar FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care nu acordă 
investitorilor dreptul la rambursare pentru 
o perioadă de cinci ani li se aplică un prag 
special de 1 000 de milioane de EUR. 
Acest prag special este justificat de faptul 
că este și mai puțin probabil ca 
administratorii fondurilor care nu utilizează 
efectul de levier, specializați în investiții pe 
termen lung, să producă riscuri sistemice. 
Mai mult, blocarea pe o perioadă de cinci 
ani a investitorilor elimină riscurile de 
lichiditate. AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive ar trebui să 
continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să se limiteze la AFIA care constituie un risc sistemic; în caz 
contrar activitățile de supraveghere avute în vedere vor fi dificil de realizat în mod adecvat. 
AFIA mici nu cauzează riscuri sistemice și includerea lor ar fi disproporționată. Directiva va 
cauza costuri de conformitate, care vor constitui o sarcină deosebit de grea pentru AFIA mici 
și, cel mai probabil, ei vor beneficia în cea mai mică măsură de introducerea pașapoartelor. 
Creșterea pragurilor va asigura că fondurile mici care nu au un impact asupra riscurilor 
sistemice pot fi excluse din domeniul de aplicare.

Amendamentul 191
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 500 de milioane de 
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EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 
dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care nu acordă 
investitorilor dreptul la rambursare pentru 
o perioadă de cinci ani li se aplică un prag 
special de 1 000 de milioane de EUR. 
Acest prag special este justificat de faptul 
că este și mai puțin probabil ca 
administratorii fondurilor care nu utilizează 
efectul de levier, specializați în investiții pe 
termen lung, să producă riscuri sistemice. 
Mai mult, blocarea pe o perioadă de cinci 
ani a investitorilor elimină riscurile de 
lichiditate. AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive ar trebui să 
continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 192
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 100 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
leverage-ul și care nu acordă investitorilor 

(6) Pentru a evita impunerea unor obligații 
excesive sau disproporționate, prezenta 
directivă prevede o scutire pentru AFIA ale 
căror FIA totale aflate în administrare se 
situează sub un prag de 200 de milioane de 
EUR. Este puțin probabil ca activitatea 
acestor AFIA să aibă o influență 
semnificativă asupra stabilității financiare 
și a eficienței pieței. Administratorilor care 
administrează doar FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care nu acordă 



PE439.111v02-00 54/161 AM\804881RO.doc

RO

dreptul la rambursare pentru o perioadă de 
cinci ani li se aplică un prag special de 500 
de milioane de EUR. Acest prag special 
este justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor care 
nu utilizează leverage-ul, specializați in
investiții pe termen lung, să producă riscuri 
sistemice. Mai mult, blocarea pe o perioadă 
de cinci ani a investitorilor elimină 
riscurile de lichiditate. AFIA care nu intră 
sub incidența prezentei directive trebuie să 
continue să fie supuse dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora trebuie însă să li se permită să fie 
tratați drept AFIA cu condiția respectării 
procedurii specifice prevăzute de prezenta 
directivă.

investitorilor dreptul la rambursare pentru 
o perioadă de cinci ani li se aplică un prag 
special de 1 miliard de EUR. Acest prag 
special este justificat de faptul că este și 
mai puțin probabil ca administratorii 
fondurilor care nu utilizează efectul de 
levier, specializați în investiții pe termen 
lung, să producă riscuri sistemice. Mai 
mult, blocarea pe o perioadă de cinci ani a 
investitorilor elimină riscurile de 
lichiditate. AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive ar trebui să 
continue să fie supuși dispozițiilor 
pertinente din legislațiile naționale. 
Acestora ar trebui însă să li se permită să 
fie tratați drept AFIA cu condiția 
respectării procedurii specifice prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Un prag mai redus va avea un efect neglijabil asupra riscurilor sistemice pe care încearcă să 
le soluționeze prezenta directivă, dar va crea în schimb o sarcină de reglementare asupra 
fondurilor mici care sunt în cea mai mică măsură capabile să le susțină.

Amendamentul 193
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a evita o eventuală 
dezmembrare a activelor, activele nete ale 
societății vizate controlate de un FIA ar 
trebui să se conformeze dispozițiilor 
referitoare la regimul de adecvare a 
capitalului prevăzute în a doua Directivă
privind dreptul societăților comerciale. 

Or. en
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Justificare

Dispozițiile articolului 15 alineatul (1) litera (a) din a A doua Directivă a Consiliului din 13 
decembrie 1976 de coordonare a garanțiilor și dispozițiile articolului 1 alineatul (4) litera (b) 
și ale articolului 1 alineatul (5) din Directiva 2006/68/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea 
ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni ar putea contribui la împiedicarea 
dezmembrării activelor prin vânzare doar pentru a plăti datoria rezultată în urma achiziției, 
permițând, în același timp, o marjă de manevră suficientă pentru restructurări strategice 
legitime. 

Amendamentul 194
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a evita potențiala 
dezmembrare a activelor societăților 
vizate în care investesc AFIA care 
administrează FIA, AFIA ar trebui să 
asigure respectarea unei perioade de trei 
ani de blocare a investițiilor FIA în 
societatea vizată.

Or. en

Justificare

Fondurile închise care dobândesc o influență dominantă asupra unei societăți vizate trebuie 
să își angajeze investițiile o perioadă de trei ani pentru a evita orice dezmembrare a activelor 
societății respective.

Amendamentul 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
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supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie 
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Comunitate.
În plus, AFIA autorizați trebuie să aibă 
dreptul de a comercializa FIA 
investitorilor profesioniști în Comunitate, 
sub rezerva unei proceduri de notificare.

supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie 
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Uniune. 

Or. en

Justificare

Problema comercializării unui FIA care nu este domiciliat în Uniune este abordată mai 
detaliat în următoarele amendamente.

Amendamentul 196
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie 
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga 
Comunitate. În plus, AFIA autorizați 
trebuie să aibă dreptul de a comercializa 
FIA investitorilor profesioniști în 
Comunitate, sub rezerva unei proceduri de 
notificare.

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui
să acopere managementul transfrontalier 
al FIA în întreaga Uniune. În plus, AFIA 
autorizați ar trebui să aibă dreptul de a 
comercializa FIA domiciliate în Uniune
către investitorii profesioniști din întreaga 
Uniune, sub rezerva unei proceduri de 
notificare. Sub rezerva dispozițiilor 
prezentei directive, statele membre ar 
trebui să posibilitatea de a autoriza sau 
continua să autorizeze AFIA să 
comercializeze fonduri de investiții 
alternative care nu intră sub incidența 
prezentei directive către investitorii 
profesioniști de pe teritoriul lor, în 
condițiile respectării legislației naționale. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
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aibă posibilitatea de a autoriza sau 
continua să autorizeze investitorii 
profesioniști de pe teritoriul lor să 
administreze și să investească pe proprie 
răspundere în FIA domiciliate într-un alt 
stat membru sau în țări terțe.

Or. en

Justificare

Alinierea terminologiei la Directiva OPCVM în ceea ce privește termenul de „management”. 
Pașaportul european se referă numai la AFIA stabiliți în Comunitate, statele membre având 
dreptul să autorizeze plasamentele private și comercializarea către investitorii profesioniști 
de pe teritoriul lor, precum și dreptul de a achiziționa un FIA fără pașaport, la inițiativa 
investitorilor profesioniști.

Amendamentul 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Comunitate. 
În plus, AFIA autorizați trebuie să aibă 
dreptul de a comercializa FIA investitorilor 
profesioniști în Comunitate, sub rezerva 
unei proceduri de notificare.

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Comunitate. 
În plus, AFIA autorizați cu sediul în 
Uniune ar trebui să aibă dreptul de a 
comercializa în întreaga Uniune FIA 
domiciliate în Comunitate către investitorii 
profesioniști, sub rezerva unei proceduri de 
notificare. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a autoriza AFIA să 
comercializeze FIA stabilite în țări terțe 
sau care nu intră în domeniul de aplicare 
al prezentei directive către investitorii 
profesioniști de pe teritoriul lor, în 
condițiile respectării legislației naționale. 
Statele membre pot, de asemenea, 
autoriza investitorii profesioniști de pe 
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teritoriul lor să investească pe propria 
răspundere în FIA stabilite în țări terțe.

Or. en

Justificare

Regimurile naționale de plasamente private ar trebui să coexiste cu pașaportul, permițând 
comercializarea fondurilor din țări terțe într-un stat membru în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă. 

Amendamentul 198
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga 
Comunitate. În plus, AFIA autorizați
trebuie să aibă dreptul de a comercializa 
FIA investitorilor profesioniști în 
Comunitate, sub rezerva unei proceduri de 
notificare.

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile Fia și AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui
să acopere toate FIA disponibile pentru 
investitorii din Uniunea Europeană sau 
care operează pe piețele financiare din 
întreaga Uniune. În plus, FIA autorizate
ar trebui să aibă dreptul de a fi 
comercializate către investitori
profesioniști în Uniune, sub rezerva unei 
proceduri de notificare.

Or. en

Justificare

Protecția investitorilor necesită o extindere a condițiilor prevăzute de prezenta directă la 
toate FIA care primesc fonduri de la investitorii europeni. Protecția stabilității pieței 
europene necesită o monitorizare a FIA care investesc pe piețele financiare europene.
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Amendamentul 199
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga 
Comunitate. În plus, AFIA autorizați 
trebuie să aibă dreptul de a comercializa 
FIA investitorilor profesioniști în 
Comunitate, sub rezerva unei proceduri de 
notificare.

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui
să acopere managementul FIA în întreaga 
Uniune. În plus, AFIA autorizați ar trebui
să aibă dreptul de a comercializa FIA către 
investitori în Uniune, sub rezerva unei 
proceduri de notificare.

Or. en

Justificare

Este important să se recunoască că în anumite circumstanțe, în special în ceea ce privește 
FIA domiciliate în țări terțe, AFIA pot desfășura numai acele activități legate de 
managementul FIA. Activitățile legate de administrarea FIA pot fi desfășurate de părți terțe 
numite de FIA sau AFIA. Este, de asemenea, importantă autorizarea comercializării anumitor 
FIA câtre micii investitori din Comunitate, în condițiile respectării oricăror condiții 
suplimentare impuse de autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul 200
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă nu reglementează 
FIA și, prin urmare, nu împiedică statele 
membre să adopte sau să continue să 
impună obligații suplimentare legate de 
FIA stabilite pe teritoriul lor. Faptul că 
un stat membru poate impune cerințe 
suplimentare FIA domiciliate pe teritoriul 

eliminat
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său nu trebuie să împiedice exercitarea 
drepturilor de către AFIA autorizați în 
alte state membre în temeiul prezentei 
directive de a comercializa investitorilor 
profesionali FIA domiciliate în afara 
statului membru impunând cerințe 
suplimentare care, prin urmare, nu intră 
sub incidența și nu trebuie să respecte 
aceste cerințe suplimentare. 

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să reglementeze produsele (FIA) și nu administratorii (AFIA).

Amendamentul 201
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă nu reglementează 
FIA și, prin urmare, nu împiedică statele 
membre să adopte sau să continue să 
impună obligații suplimentare legate de 
FIA stabilite pe teritoriul lor. Faptul că un 
stat membru poate impune cerințe 
suplimentare FIA domiciliate pe teritoriul 
său nu trebuie să împiedice exercitarea 
drepturilor de către AFIA autorizați în alte 
state membre în temeiul prezentei directive 
de a comercializa investitorilor 
profesionali FIA domiciliate în afara 
statului membru impunând cerințe 
suplimentare care, prin urmare, nu intră 
sub incidența și nu trebuie să respecte 
aceste cerințe suplimentare. 

(8) Prezenta directivă nu reglementează 
FIA. FIA pot continua, prin urmare, să fie 
reglementate și supravegheate la nivel 
național, iar prezenta directivă nu 
împiedică statele membre să adopte sau să 
continue să impună obligații naționale
legate de FIA stabilite pe teritoriul lor 
Faptul că un stat membru poate impune 
cerințe suplimentare FIA stabilite pe 
teritoriul său, comparativ cu cerințele 
impuse în alte state membre, nu trebuie să 
împiedice exercitarea drepturilor de către 
AFIA autorizați în alte state membre în 
temeiul prezentei directive de a 
comercializa către investitorii profesioniști
FIA stabilite în alte state membre decât 
statul membru impunând cerințe 
suplimentare și care, prin urmare, nu intră 
sub incidența și nu trebuie să respecte 
aceste cerințe suplimentare.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să poată în continuare să autorizeze și să supravegheze FIA 
domiciliate în jurisdicția lor și să le impună condiții suplimentare, în special atunci când sunt 
comercializate câtre investitorii profesioniști. Comercializarea FIA domiciliate intern către 
investitorii profesioniști nu ar trebui să facă totuși obiectul unor condițiimai stricte decât cele 
impuse FIA stabilite în alt stat membru și comercializate transfrontalier.

Amendamentul 202
Peter Skinner

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă nu reglementează 
FIA și, prin urmare, nu împiedică statele 
membre să adopte sau să continue să 
impună obligații suplimentare legate de 
FIA stabilite pe teritoriul lor. Faptul că un 
stat membru poate impune cerințe 
suplimentare FIA domiciliate pe teritoriul 
său nu trebuie să împiedice exercitarea 
drepturilor de către AFIA autorizați în alte 
state membre în temeiul prezentei directive 
de a comercializa investitorilor 
profesionali FIA domiciliate în afara 
statului membru impunând cerințe 
suplimentare care, prin urmare, nu intră 
sub incidența și nu trebuie să respecte 
aceste cerințe suplimentare. 

(8) Prezenta directivă nu reglementează 
FIA și, prin urmare, nu împiedică statele 
membre să adopte sau să continue să 
impună obligații suplimentare legate de 
FIA stabilite pe teritoriul lor. Cu toate 
acestea, având în vedere diversitatea 
dispozițiile legale și de guvernanță 
aplicabile fondurilor de investiții 
alternative, FIA poate fi administrator de 
fonduri de investiții alternative atunci 
când FIA este responsabil de propriul 
management. Faptul că un stat membru 
poate impune cerințe suplimentare FIA 
domiciliate pe teritoriul său nu trebuie să 
împiedice exercitarea drepturilor de către 
AFIA autorizați în alte state membre în 
temeiul prezentei directive de a 
comercializa câtre investitorii profesioniști
FIA domiciliate în afara statului membru 
impunând cerințe suplimentare care, prin 
urmare, nu intră sub incidența și nu trebuie 
să respecte aceste cerințe suplimentare.

Or. en

Justificare

Acest amendament instituie principiul potrivit căruia fondurile de investiții alternative pot fi 
autorizate, după caz, să fie AFIA.
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Amendamentul 203
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezenta directivă ar trebui, de 
asemenea, să stabilească cerințe stricte 
pentru AFIA, dar nu ar trebui să 
împiedice statele membre să adopte 
cerințe suplimentare cu privire la AFIA 
stabilite pe teritoriul lor, de exemplu, 
pentru a asigura protecția investitorilor. 
Orice cerințe suplimentare privind AFIA 
domiciliați pe plan local nu ar trebui să 
fie invocate pentru a împiedica 
exercitarea drepturilor conferite de 
prezenta directivă privind AFIA autorizați 
în alt stat membru în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Ar fi bine ca prezenta directivă să constituie o armonizare minimă pentru a permite statelor 
membre să adopte cerințe suplimentare pentru AFIA stabiliți pe teritoriul lor, inclusiv pentru 
a rezolva în timp util problemele care ar putea constitui o amențiare la adresa protecției 
investitorilor sau stabilității financiare.

Amendamentul 204
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) FIA domiciliate în Uniune, 
administrate de AFIA stabiliți într-o țară 
terță, care respectă condițiile echivalente 
de la articolul 29, nu trebuie să respecte 
cerințele din prezenta directivă și nu sunt 
considerate ca FIA autoadministrate. 
Aceste FIA nu beneficiază de pașaportul 
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creat prin prezenta directivă, dar statele 
membre pot autoriza investitorii 
profesioniști domiciliați pe teritoriul lor să 
investească din proprie inițiativă în astfel 
de FIA.

Or. en

Justificare

Stabilirea criterrilor de echivalență dintre AFIA stabiliți în Comunitate și AFIA din afar 
Comunității sunt suficiente pentru a crea un mediu de concurență loială. Nu pare a fi necesar 
să se impună criterii suplimentare asupra FIA stabilite în Comunitate și care sunt 
administrate de un AFIA stabilit într-o țară terță și care respectă criteriile de echivalență 
prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul 205
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a aduce atingere aplicării altor 
instrumente ale dreptului comunitar, statele 
membre pot impune obligații mai stricte 
AFIA atunci când aceștia comercializează 
FIA investitorilor de retail sau când 
comercializează același FIA atât 
investitorilor profesioniști, cât și 
investitorilor de retail, indiferent dacă 
unitățile sau acțiunile acestui FIA sunt 
comercializate transfrontalier sau pe piața 
națională. Aceste două excepții permit 
statelor membre impunerea garanțiilor 
suplimentare pe care le consideră necesare 
pentru protecția investitorilor de retail. 
Aceste dispoziții țin cont de faptul că FIA 
sunt deseori nelichide și supuse unui risc 
ridicat de pierderi substanțiale de capital. 
În general, strategiile de investiții 
referitoare la FIA nu sunt adaptate la 
profilul sau nevoile investitorilor de retail. 
Ele sunt mai degrabă adaptate pentru 
investitorii profesioniști și investitorii care 

(9) Fără a aduce atingere aplicării altor 
instrumente ale dreptului european, statele 
membre pot impune obligații mai stricte 
AFIA atunci când aceștia comercializează 
FIA către micii investitori sau când 
comercializează același FIA atât către 
investitorii profesioniști, cât și către micii 
investitori, indiferent dacă unitățile sau 
acțiunile acestui FIA sunt comercializate 
transfrontalier sau pe piața națională. 
Aceste două excepții permit statelor 
membre impunerea garanțiilor 
suplimentare pe care le consideră necesare 
pentru protecția micilor investitori. Aceste 
dispoziții țin cont de faptul că FIA sunt 
deseori nelichide și supuse unui risc ridicat 
de pierderi substanțiale de capital. În 
general, strategiile de investiții referitoare 
la FIA nu sunt adaptate la profilul sau 
nevoile micilor investitori. Ele sunt mai 
degrabă adaptate pentru investitorii 
profesioniști și investitorii care dispun de 
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dispun de un portofoliu de investiții 
suficient de mare pentru a absorbi riscurile 
de pierdere mai mari asociate acestor 
investiții. Statele membre pot permite însă 
comercializarea pe teritoriul lor a tuturor 
sau a anumitor tipuri de FIA administrate 
de AFIA investitorilor de retail. Având în 
vedere articolul 19 alineatele (4) și (5) din 
Directiva 2004/39/CE, statele membre 
trebuie să se asigure de existența 
dispozițiilor adecvate atunci când permit 
comercializarea FIA investitorilor de 
retail. Societățile de investiții autorizate în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE care 
prestează servicii de investiții pentru 
clienții de retail trebuie să ia în considerare 
aceste garanții suplimentare atunci când 
evaluează dacă un anumit FIA este 
corespunzător sau adecvat pentru un 
investitor de retail. În cazul în care un stat 
membru permite pe teritoriul său 
comercializarea FIA investitorilor de 
retail, această posibilitate trebuie să fie 
disponibilă indiferent de statul membru în 
care este domiciliat AFIA, iar orice 
dispoziții suplimentare trebuie aplicate fără 
discriminare.

un portofoliu de investiții suficient de mare 
pentru a absorbi riscurile de pierdere mai 
mari asociate acestor investiții. Statele 
membre pot permite însă comercializarea 
pe teritoriul lor a tuturor sau a anumitor 
tipuri de FIA administrate de AFIA către 
micii investitori. Instituțiile UE, în special 
Comisia, ar trebui totuși să analizeze dacă 
ar trebui se să propună un cadru 
european specific pentru definirea unor 
norme comune aplicabile distribuției de 
fonduri de investiții alternative către 
investitorii profesioniști din UE. Având în 
vedere articolul 19 alineatele (4) și (5) din 
Directiva 2004/39/CE, statele membre ar 
trebui să se asigure de existența 
dispozițiilor adecvate atunci când permit 
comercializarea FIA către micii investitori. 
Societățile de investiții autorizate în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE care 
prestează servicii de investiții pentru 
clienții obișnuiți trebuie să ia în 
considerare aceste garanții suplimentare 
atunci când evaluează dacă un anumit FIA 
este corespunzător sau adecvat pentru un 
client obișnuit. În cazul în care un stat 
membru permite pe teritoriul său 
comercializarea FIA către micii investitori, 
această posibilitate trebuie să fie 
disponibilă indiferent de statul membru în 
care este domiciliat AFIA, iar orice 
dispoziții suplimentare trebuie aplicate fără 
discriminare.

Or. en

Amendamentul 206
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Prezenta directivă nu împiedică sau 
limitează activitățile investitorilor de 
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plasare pe piața de capital a unităților sau 
a acțiunilor pe care le dețin la FIA. Astfel 
de investitori sau intermediarii acestora 
pot oferi sau plasa astfel de acțiuni sau 
unități investitorilor dintr-un stat membru 
în conformitate cu legislația națională a 
statului membru în cauză. Atunci când o 
astfel de ofertă sau plasare se face la 
inițiativa unui AFIA care administrează 
un astfel de FIA, oferta sau plasarea 
respectivă este considerată a fi 
comercializare de către AFIA, în sensul 
prezentei directive.

Or. enen

Justificare

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Amendamentul 207
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 
trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

eliminat
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Or. en

Justificare

Clasificarea investițiilor în FIA în două categorii, și anume instrumente complexe și 
instrumente non-complexe, ar trebui să depindă în continuare de îndeplinirea criteriilor de la 
articolul 38 din directiva de aplicare a DPIF.

Amendamentul 208
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 
trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

eliminat

Or. en

Justificare

Așa cum a fost recunoscut în propunerea de compromis a Președinției suedeze, nu 
considerăm că este adecvat ca prezenta directivă să prevadă că un FIA ar trebui considerat 
în mod automat ca instrument financiar complex.

Amendamentul 209
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 

eliminat
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trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

Or. en

Justificare

Considerarea tuturor FIA care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive ca 
instrumente financiare complexe pierde din vedere faptul că prezenta directivă cuprinde 
fonduri extrem de variate ca structură, riscuri și strategii, inclusiv fonduri extrem de 
standardizate a căror reglementare se bazează pe norme asemănătoare cu cele privind 
OPCMV-urile. Ar fi, prin urmare, neadecvat să se aplice o abordare nediferențiată în acest 
sens.  

Amendamentul 210
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 
trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

eliminat

Or. en

Justificare

Clasificarea investițiilor în FIA în două categorii, și anume instrumente complexe și 
instrumente non-complexe, ar trebui să depindă în continuare de îndeplinirea criteriilor de la 
articolul 38 din directiva de aplicare a DPIF.
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Amendamentul 211
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 
trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

eliminat

Or. en

Justificare

Considerarea tuturor FIA care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive ca 
instrumente financiare complexe pierde din vedere faptul că prezenta directivă cuprinde 
fonduri extrem de variate ca structură, riscuri și strategii, inclusiv fonduri extrem de 
standardizate a căror reglementare se bazează pe norme asemănătoare cu cele privind 
OPCMV-urile. Ar fi, prin urmare, neadecvat să se aplice o abordare nediferențiată în acest 
sens.  

Amendamentul 212
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a clienților societăților de 
investiții în sensul Directivei 2004/39/CE, 
în aplicarea directivei menționate FIA nu 
trebuie considerate drept instrumente 
financiare non-complexe. Prin urmare, 
directiva în cauză trebuie modificată în 
consecință.

eliminat

Or. en
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Justificare

În conformitate cu considerentul 10, FIA trebuie în general clasificate în categoria 
instrumentelor financiare complexe Acest lucru vine în contradicție cu articolul 38 din 
Directiva de aplicare a DPIF, potrivit căruia acțiunile aparținând fondurilor deschise de 
investiții reglementate nu sunt considerate complexe. Dispozițiile acestei directive prevăd 
criterii viabile de clasificare a instrumentelor financiare în instrumente complexe și non-
complexe.

Amendamentul 213
Peter Skinner

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În conformitate cu principiul 
proporționalității și recunoscând 
suprapunerea considerabilă dintre 
cerințele de autorizare prevăzute în 
Directiva 2009/65/CE și cele prevăzute în 
prezenta directivă, administratorii 
autorizați în conformitate cu una dintre 
cele două directive ar trebui să poată fi 
autorizați și în conformitate cu cealaltă 
directivă, cu condiția să respecte toate 
cerințele suplimentare relevante pentru o 
nouă autorizație. În această privință, ar 
trebui să fie posibilă efectuarea de 
trimiteri încrucișate între documente, cu 
condiția ca informațiile din documentele 
respective să fi rămas neschimbate. 
Directiva 2009/65/CE ar trebui modificată 
pentru a se obține același rezultat.

Or. en

Justificare

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
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that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Amendamentul 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura continuitatea și 
regularitatea serviciilor de administrare 
prestate de AFIA, este necesar să se 
prevadă aplicarea de cerințe minime de 
capital. Cerințele de capital permanent 
trebuie să acopere posibila expunere a 
AFIA la riscurile legate de răspunderea 
profesională în cadrul activității lor, 
inclusiv serviciile de administrare prestate 
în temeiul unei delegări sau pe baza unui 
mandat.

(11) Pentru a asigura continuitatea și 
regularitatea serviciilor de administrare 
prestate de AFIA, este necesar să se 
prevadă aplicarea de cerințe minime de 
capital. Cerințele de capital permanent 
trebuie să acopere posibila expunere a 
AFIA la riscurile legate de răspunderea 
profesională în cadrul activității lor, 
inclusiv serviciile de administrare prestate 
în temeiul unei delegări sau pe baza unui 
mandat. Fondurile proprii ar trebui 
investite în active lichide sau active ușor 
convertibile în numerar pe termen scurt și 
nu ar trebui să includă poziții speculative.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a garanta că cerințele de capital sunt aplicate pe 
deplin.

Amendamentul 215
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
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fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să se asigure că sarcinile 
depozitarului privind contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active sunt îndeplinite în 
mod independent și în interesul 
investitorilor în FIA. Aceste sarcini pot fi 
îndeplinite de către depozitari.

Or. en

Justificare

În loc să impună conceptul de depozitar diferitelor structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în interesul 
investitorilor. 

Amendamentul 216
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să asigure numirea unui depozitar 
și să îi încredințeze contabilitatea banilor 
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investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

Or. en

Justificare

AFIA este obligat să asigure numirea unui depozitar de către un FIA, nu de către el însuși.

Amendamentul 217
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să asigure numirea unui depozitar 
și să îi încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active. 

Or. en
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Amendamentul 218
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, 
păstrarea instrumentelor financiare și 
verificarea măsurii în care FIA sau AFIA 
în numele FIA au obținut dreptul de 
proprietate a tuturor celorlalte active.

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. Deși AFIA 
administrează FIA cu diferite modele de 
afaceri și, printre altele, de păstrare a 
activelor, este esențial numirea unui 
depozitar independent de AFIA pentru a 
îndeplini funcțiile de depozitar legate de 
FIA. Depozitarul va fi responsabil de
contabilitatea banilor investitorilor în 
conturi separate, păstrarea instrumentelor 
financiare, inclusiv păstrarea în custodie a 
instrumentelor financiare care pot fi 
păstrate, și verificarea măsurii în care FIA 
sau AFIA în numele FIA au obținut dreptul 
de proprietate a tuturor celorlalte active Un 
depozitar poate să deschidă un cont 
separat comun pentru mai multe FIA.

Or. en

Justificare

Modificări corespunzătoare de efectuat la finalizarea articolului 17.
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Amendamentul 219
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, 
păstrarea instrumentelor financiare și 
verificarea măsurii în care FIA sau AFIA 
în numele FIA au obținut dreptul de 
proprietate a tuturor celorlalte active.

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze sarcina de a verifica dacă 
numerarul FIA este plasat într-un depozit 
în mod adecvat la una sau mai multe 
dintre instituțiile de credit autorizate, de a 
păstra instrumentele financiare și 
drepturile aferente și de a verifica ținerea 
evidenței care să demonstreze natura și 
mijloacele proprietății și locației activelor
FIA.

Or. en

Justificare

Aceste modificări sunt necesare pentru alinierea la propunerile de modificare a articolului 17 
de mai jos.

Amendamentul 220
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
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trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active, precum și 
supravegherea FIA din perspectiva 
intereselor investitorilor.

Or. en

Amendamentul 221
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia ar trebui să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește elaborarea și menținerea 
unor orientări obligatorii privind politicile 
solide de remunerare pentru AFIA. Este 
important să se asigure coerență adecvată 
între dispozițiile privind politicile solide de 
remunerare pentru AFIA și cele pentru 
instituțiile de credit și societățile de 
investiții. Aceste orientări obligatorii ar 
trebui astfel să garanteze respectarea 
elementelor aplicabile ale dispozițiilor 
prevăzute în anexa V la Directiva 
2006/48/CE. La elaborarea unor astfel de 
acte delegate, Comisia ar trebui să se 
raporteze la avizele Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe.
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Or. en

Justificare

Grupul G20 sprijină principiile CSF privind politicile solide de remunerare. Reglementările 
UE care reflectă acest lucru vor fi implementate printr-un act de modificare a Directivei 
2006/48/CE, în cadrul directivei privind cerințele de capital. Pentru a asigura coerență în 
politica sectorului financiar al UE privind remunerarea, orientările obligatorii pentru 
politicile de remunerare a AFIA ar trebui să fie direct întemeiate pe toate elementele 
aplicabile prevăzute în Directiva 2006/48/CE. Pentru a asigura un controlul adecvat din 
partea Parlamentului și a Consiliului, aceste orientări ar trebui stabilite printr-un act 
delegat.

Amendamentul 222
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Declarația liderilor de la finalul 
Summitului G20 de la Pittsburgh din 24-
25 septembrie 2009 a prezentat consensul 
internațional privind remunerarea 
personalului din bănci și alte companii 
prestatoare de servicii financiare 
importante din punct de vedere sistemic. 
Principiile în cauză ar trebui să se aplice 
personalului corespunzător al AFIA cu 
importanță sistemică care intră sub 
incidența prezentei directive. Comisia ar 
trebui să adopte măsuri de aplicare în 
acest sens, asigurându-se că orice astfel 
de măsuri sunt proporționale și aplicate în 
mod echitabil din punct de vedere al 
competitivității AFIA stabiliți în UE.

Or. en

Justificare

Deși se poate contesta faptul că este oportun să fie abordată chestiunea remunerării, în cazul 
în care se prevede un anumit grad de divulgare a remunerațiilor, autoritățile competente ar 
trebui să aibă în vedere numai informațiile privind compensațiile personalului relevant din 
AFIA cu importanță sistemică în vederea supravegherii aplicării principiilor CSF (Consiliul 
pentru servicii financiare) și ale Comisiei. Politicile de remunerare comparabile nu ar 
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favoriza investitorii în FIA în cazul în acesta nu are dreptul la rambursarea unora dintre 
sumele recuperate.

Amendamentul 223
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Declarația liderilor de la finalul 
Summitului G20 de la Pittsburgh din 24-
25 septembrie 2009 a prezentat consensul 
internațional privind remunerarea 
personalului din bănci și alte companii 
prestatoare de servicii financiare 
importante din punct de vedere sistemic. 
Principiile în cauză ar trebui să se aplice 
corespunzător AFIA care intră sub 
incidența prezentei directive. Principiile 
de guvernare a politicilor de remunerare 
ar trebui să recunoască faptul că AFIA 
pot aplica dispozițiile în diferite moduri, 
în funcție de dimensiunea lor și de 
mărimea fondurilor de investiții 
alternative pe care le administrează, de 
organizarea lor internă și de natura lor, 
precum și de domeniul și complexitatea 
activităților lor. Este recunoscut faptul că 
principiile de guvernare a politicilor de 
remunerare pentru AFIA pot fi aplicate 
într-o formă diferită față de cele adoptate 
de instituțiile de credit, din cauza 
modelelor lor comerciale variate.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind remunerarea AFIA ar trebui să se alinieze la principiile G20 și ar trebui 
să respecte abordarea din amendamentul 7 din Raportul Gauzès de a include o nouă 
formulare în considerentul 12a. Trebuie menționată proporționalitatea. Este foarte important 
ca toate principiile sau măsurile de execuție să recunoască faptul că AFIA și administratorii 
de active, în general, au modele comerciale și de remunerare foarte diferite de cele ale 
băncilor și instituțiilor de credit. 
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Amendamentul 224
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În scopul contracarării impactului 
potențial negativ al structurilor de 
remunerare concepute deficitar asupra 
administrării sigure a riscurilor și asupra 
controlului comportamentele care implică 
asumarea de riscuri de către persoane, ar 
trebui să existe o obligație explicită pentru 
AFIA de a concepe și de a menține politici 
și practici de remunerare compatibile cu o 
gestionare sigură și eficientă a riscurilor 
pentru acele categorii de angajați ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
FIA pe care le administrează. Aceste 
categorii de angajați ar trebui să îi 
includă cel puțin pe cei cu funcții de 
conducere, pe cei care își asumă riscuri și 
pe cei cu funcții de control. Pentru a 
promova convergența practicilor de 
supraveghere în evaluarea politicilor și 
practicilor de remunerare, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP) ar trebui să garanteze existența 
unor orientări cu privire la politicile 
solide de remunerare în sectorul AFIA. 

Or. en

Justificare

Structurile de remunerare trebuie să fie reglementate pentru că fac parte dintr-o bună 
gestiune a riscurilor.
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Amendamentul 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În scopul contracarării impactului 
potențial negativ al structurilor de 
remunerare concepute deficitar asupra 
administrării sigure a riscurilor și asupra 
controlului comportamentele care implică 
asumarea de riscuri de către persoane, ar 
trebui să existe o obligație explicită pentru 
AFIA de a concepe și de a menține politici 
și practici de remunerare compatibile cu o 
bună gestiune a riscurilor pentru acele 
categorii de angajați ale căror activități 
profesionale au un impact semnificativ 
asupra profilului sau profilurilor de risc 
ale FIA pe care le administrează. Aceste 
categorii de angajați ar trebui să îi 
includă cel puțin pe cei cu funcții de 
conducere, pe cei care își asumă riscuri și 
pe cei cu funcții de control.

Or. en

Amendamentul 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Pentru a evita asumarea excesivă de 
riscuri și pentru o mai bună aliniere a 
intereselor, administratorii de fonduri ar 
trebui să investească o parte din proprii 
bani în fondurile pe care le administrează.

Or. en



PE439.111v02-00 80/161 AM\804881RO.doc

RO

Amendamentul 227
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere legislativă corespunzătoare, cu 
caracter orizontal, care să clarifice 
responsabilitățile și obligațiile unui 
depozitar. Această directivă ar trebui să 
fie modificată în timp util, atunci când 
este cazul.

Or. en

Justificare

Pentru a crea un veritabil mediu care să asigure condiții de concurență loială, Comisia ar 
trebui să propună o măsură cu caracter orizontal prin care să definească responsabilitățile și 
obligațiile unui depozitar. Tuturor depozitarilor din UE ar trebui să li se aplice aceleași 
condiții.

Amendamentul 228
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA. 

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportună recunoașterea acestor 
diferențe. Procesul de evaluare a activelor 
și de calculare a valorii nete a activelor 
(VNA) ar trebui să fie independent din 
punct de vedere funcțional de sarcinile de 
administrare ale AFIA. După caz, AFIA 
ar trebui să poată delega sau încredința 
evaluarea activelor și calcularea valorii 
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nete a activelor unei părți terțe.

Or. en

Amendamentul 229
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA.

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportună recunoașterea acestor 
diferențe. Procesul de evaluare a activelor 
și de calculare a valorii nete a activelor 
(VNA) ar trebui să fie independent din 
punct de vedere funcțional de sarcinile de 
gestionare a investițiilor ale AFIA. După 
caz, ar trebui să se poată delega sau 
încredința evaluarea activelor și 
calcularea valorii nete a activelor unei 
părți terțe, în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reprezintă o aliniere la Directiva OPCVM și la legislația națională. 
Funcția de evaluare ar trebui totuși să fie independentă de funcțiile de gestionare a 
investițiilor ale AFIA. Evaluarea poate fi delegată de AFIA sau încredințată unui terțe părți 
specializate în conformitate cu legislația națională.
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Amendamentul 230
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA.

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportună recunoașterea acestor 
diferențe. Evaluarea activelor și 
calcularea valorii nete a activelor (VNA) 
ar trebui să fie independente din punct de 
vedere funcțional de sarcinile de 
administrare ale AFIA. După caz, AFIA 
ar trebui să poată delega sau încredința 
evaluarea activelor și calcularea valorii 
nete a activelor unei părți terțe.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentle propuse pentru articolul 16.

Amendamentul 231
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportun să se recunoască aceste
diferențe și să se solicite ca evaluarea 
activelor să fie independentă din punct de 
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AFIA. vedere funcțional. Ar trebui să fie posibilă 
delegarea evaluării activelor și calculării 
valorii nete a activelor (VNA) unei părți 
terțe. Este important ca metodologiile de 
bază să fie sigure și inteligibile. În acest 
scop, acestea ar trebui făcute publice.

Or. en

Justificare

Atât timp cât procesul de evaluare este independent din punct de vedere funcțional de 
administrarea portofoliului, nu ar trebui să fie necesară desemnarea unui evaluator extern. 
Mai important decât rolul evaluatorului este soliditatea metodologiilor care stau la baza 
evaluării, de aceea acestea ar trebui publicate, mai ales în cazul activelor greu de evaluat.

Amendamentul 232
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA.

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportună recunoașterea acestor 
diferențe. AFIA ar trebui să poată delega 
procesul de evaluare a activelor și de 
calcul al valorii nete a activelor (VNA) 
unei părți terțe.

Or. en

Justificare

Evaluările se face deja de experți independenți atunci când este necesar când circumstanțele 
o impun. Nu toate activele necesită o evaluare independentă, iar obligativitatea de a efectua 
evaluări  100% independente va crește costurile pentru fonduri și va reduce veniturile pentru 
investitori.
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Amendamentul 233
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA.

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca AFIA să 
implementeze proceduri de evaluare 
pentru a garanta evaluarea adecvată a 
activelor FIA în vederea obținerii unei 
valori de inventar nete juste a acțiunilor 
sau unităților de FIA.

Or. en

Justificare

Obligația de a numi un evaluator extern pentru unitățile sau acțiunile FIA sau pentru activele 
deținute de un FIA este inutilă atunci când acțiunile sau unitățile de FIA, sau activele sale, 
sunt tranzacționate public, valoarea acestora fiind, prin urmare, stabilită de piață.

Amendamentul 234
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie să 
se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 

(15) Având în vedere că FIA care 
utilizează levierul ar putea să contribuie în 
anumite condiții la crearea de riscuri 
sistemice sau de piețe dezordonate, FIA
care utilizează anumite tehnici care dau 
naștere unor anumite riscuri trebuie să se 
supună unor cerințe speciale. Informațiile 
necesare pentru a depista, monitoriza și a 
răspunde acestor riscuri nu au fost 
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monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse 
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

colectate în mod uniform în Uniune și nici 
partajate între statele membre astfel încât 
să ajute la identificarea surselor potențiale 
de risc pentru stabilitatea piețelor 
financiare din Uniune. Pentru a remedia 
această situație, FIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de levier în strategiile 
lor de investiții trebuie supuse unor cerințe 
speciale. Respectivele FIA trebuie obligate 
să comunice informații privind utilizarea 
de instrumente de levier și sursele acestora. 
Aceste informații trebuie grupate și 
partajate cu alte autorități din Uniune, 
facilitând astfel analiza colectivă a 
impactului instrumentelor cu efect de levier
ale respectivelor FIA asupra sistemului 
financiar european, precum și răspunsul 
comun la acesta. Comitetul european 
pentru riscuri sistemice (CERS) și 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) vor fi 
responsabili de monitorizarea riscurilor 
sistemice generate de FIA.

Or. en

Justificare

Având în vedere că un levier excesiv mărește riscurile sistemice, noile autorități europene de 
supraveghere ar trebui să fie abilitate să limiteze levierul utilizat de FIA în vederea asigurării 
stabilității financiare. 

Amendamentul 235
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de levier ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează efectul de levier
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sau naștere unor anumite riscuri trebuie 
să se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

trebuie să se supună unor cerințe speciale 
de raportare. Informațiile necesare pentru 
a depista, monitoriza și a răspunde acestor 
riscuri nu au fost colectate în mod uniform 
în Uniune și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din Uniune. 
Pentru a remedia această situație, AFIA
care utilizează grade ridicate de levier în 
strategiile lor de investiții trebuie supuși
unor cerințe speciale de raportare. 
Respectivii AFIA trebuie obligați să 
comunice informații privind utilizarea de 
instrumente cu efect de levier și sursele 
acestora. Aceste informații trebuie grupate 
într-un registru central sub auspiciile 
Comitetului european pentru pentru 
riscuri sistemice (CERS), instituit în 
temeiul Regulamentului 2009/.../CE și 
partajate cu alte autorități din Uniune,
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), instituită în 
temeiul Regulamentului 2009/.../CE, 
precum și autoritățile competente din țări 
terțe, după caz, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale respectivilor AFIA 
asupra sistemului financiar european, 
precum și răspunsul comun la acesta. Ar 
trebui, de asemenea, creat, în cadrul 
Directivei 2006/48/CE și al Directivei 
2006/49/CE, un registru central sub 
auspiciile CERS pentru băncile care 
furnizează FIA servicii de broker 
principal.

Or. en

Justificare

Pentru a putea reglementa riscurile sistemice potențiale, informațiile colectate la nivel 
național trebuie  grupate într-un registru central sub auspiciile CERS. Acesta ar trebui însoțit 
de un registru pentru activitățile de broker principal în cadrul Directivei prinvind cerințele de 
capital.



AM\804881RO.doc 87/161 PE439.111v02-00

RO

Amendamentul 236
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie 
să se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

(15) Având în vedere că un AFIA ar putea 
utiliza efectul de levier la nivelul FIA și ar 
putea să contribuie în anumite condiții la 
crearea de riscuri sistemice sau de piețe
dezordonate, AFIA care utilizează efectul 
de levier în mod semnificativ din punct de 
vedere sistemic trebuie să se supună unor 
cerințe speciale. Informațiile necesare 
pentru a depista, monitoriza și a răspunde 
acestor riscuri nu au fost colectate în mod 
uniform în Uniune și nici partajate între 
statele membre astfel încât să ajute la 
identificarea surselor potențiale de risc 
pentru stabilitatea piețelor financiare din 
Uniune. Pentru a remedia această situație, 
AFIA care utilizează efectul de levier în 
mod semnificativ din punct de vedere 
sistemic la nivelul FIA trebuie supuși unor 
cerințe speciale. Astfel de AFIA trebuie 
obligați să comunice informații privind 
utilizarea de instrumente cu efect de levier
și sursele acestora. Aceste informații 
trebuie grupate și partajate cu alte autorități 
din Uniune, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale FIA administrate de
AFIA asupra sistemului financiar 
european, precum și răspunsul comun la 
acesta. Autoritățile competente ar trebui 
să comunice aceste informații Comitetului 
european pentru riscuri sistemice 
(CERS), instituit în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. …/2009 
(Regulamentul CERS) și Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe, 
instituite în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. …/2009 (Regulamentul AEVMP), 
pentru ca acestea să le utilizeze în 
îndeplinirea sarcinilor lor.
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Amendamentul 237
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie 
să se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

(15) Având în vedere că un AFIA ar putea 
utiliza efectul de levier la nivelul FIA și ar 
putea să contribuie în anumite condiții la 
crearea de riscuri sistemice sau de piețe 
dezordonate, AFIA care utilizează efectul 
de levier în mod semnificativ din punct de 
vedere sistemic trebuie să se supună unor 
cerințe speciale. Informațiile necesare 
pentru a depista, monitoriza și a răspunde 
acestor riscuri nu au fost colectate în mod 
uniform în Uniune și nici partajate între 
statele membre astfel încât să ajute la 
identificarea surselor potențiale de risc 
pentru stabilitatea piețelor financiare din 
Uniune. Pentru a remedia această situație, 
AFIA care utilizează efectul de levier în 
mod semnificativ din punct de vedere 
sistemic la nivelul FIA trebuie supuși unor 
cerințe speciale. Astfel de AFIA trebuie 
obligați să comunice informații privind 
utilizarea de instrumente cu efect de levier 
în fondurile lor de investiții alternative, 
precum și sursele acestora. Informațiile 
colectate de autoritățile competente
trebuie grupate și partajate cu alte autorități 
din Uniune, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale FIA administrate de
AFIA asupra sistemului financiar 
european, precum și răspunsul comun la 
acesta.

Or. en
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Justificare

Limitele levierului ar trebi stabilite pe bază de criterii de relevanță sistemică.

Amendamentul 238
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie 
să se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta. 

(15) Având în vedere că un AFIA ar putea 
utiliza efectul de levier la nivelul FIA și ar 
putea să contribuie în anumite condiții la 
crearea de riscuri sistemice sau de piețe 
dezordonate, AFIA care utilizează efectul 
de levier în mod semnificativ din punct de 
vedere sistemic trebuie să se supună unor 
cerințe speciale. Informațiile necesare 
pentru a depista, monitoriza și a răspunde 
acestor riscuri nu au fost colectate în mod 
uniform în Uniune și nici partajate între 
statele membre astfel încât să ajute la 
identificarea surselor potențiale de risc 
pentru stabilitatea piețelor financiare din 
Uniune. Pentru a remedia această situație, 
AFIA care utilizează efectul de levier în 
mod semnificativ din punct de vedere 
sistemic la nivelul FIA trebuie supuși unor 
cerințe speciale. Astfel de AFIA trebuie 
obligați să comunice informații privind 
utilizarea de instrumente cu efect de levier 
în fondurile lor de investiții alternative, 
precum și sursele acestora. Informațiile 
colectate de autoritățile competente
trebuie grupate și partajate cu alte autorități 
din Uniune, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale FIA administrate de
AFIA asupra sistemului financiar 
european, precum și răspunsul comun la 
acesta.

Or. en
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Amendamentul 239
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie 
să se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta. 

(15) Având în vedere că un AFIA ar putea 
utiliza efectul de levier la nivelul FIA și ar 
putea să contribuie în anumite condiții la 
crearea de riscuri sistemice sau de piețe 
dezordonate, AFIA care utilizează efectul 
de levier în mod semnificativ din punct de 
vedere sistemic trebuie să se supună unor 
cerințe speciale. Informațiile necesare 
pentru a depista, monitoriza și a răspunde 
acestor riscuri nu au fost colectate în mod 
uniform în Uniune și nici partajate între 
statele membre astfel încât să ajute la 
identificarea surselor potențiale de risc 
pentru stabilitatea piețelor financiare din 
Uniune. Pentru a remedia această situație, 
AFIA care utilizează efectul de levier în 
mod semnificativ din punct de vedere 
sistemic la nivelul FIA trebuie supuși unor 
cerințe speciale. Astfel de AFIA trebuie 
obligați să comunice informații privind 
utilizarea de instrumente cu efect de levier 
în fondurile lor de investiții alternative, 
precum și sursele acestora. Informațiile 
colectate de autoritățile competente
trebuie grupate și partajate cu alte autorități 
din Uniune, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale FIA administrate de
AFIA asupra sistemului financiar 
european, precum și răspunsul comun la 
acesta. 

Or. en

Justificare

Nu consider că prezenta directivă ar trebui să oblige AFIA să stabilească limite specifice 
pentru levier, așa cum s-a propus în Raportul Gauzès (amendamentul 11). În general, 



AM\804881RO.doc 91/161 PE439.111v02-00

RO

prezentul amendament se aliniază la propunerea de compromis a Președinției suedeze.

Amendamentul 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În vederea realizării obiectivului 
general de stabilitate financiară și 
gestionare a riscurilor sistemice, ar trebui 
să se acorde o atenție specială instituțiilor 
financiare, precum instituțiile de credit și 
brokerii principali, care reprezintă 
partenerii-cheie ai FIA și sunt activi în 
procesele de generare de riscuri. Aceste 
instituții, pe lângă obligația de a respecta 
cerințele de raportare către autoritățile 
competente, ar trebui, de asemenea, să 
facă obiectul unor cerințe specifice de 
capital, având în vedere riscurile pe care 
le pot provoca, în funcție de legăturile lor 
cu FIA. Mai mult, ar trebui ca textele 
legislative să abordeze de urgență 
conflictul de interese care apare atunci 
când aceste instituții administrează FIA 
în paralel cu prestarea de servicii 
clienților lor.

Or. en

Amendamentul 241
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Finanțările acordate AFIA care 
utilizează în mod sistematic grade ridicate 
de levier în strategiile lor de investiții ar 
trebui să fie monitorizate îndeaproape. În 
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acest sens, ar trebui să se pună la punct o 
coordonare specifică între AEVMP și 
ABE pentru a urmări nivelul finanțărilor 
acordate unor astfel de AFIA de către 
instituțiile financiare implicate în aceste 
activități.

Or. en

Amendamentul 242
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Finanțările acordate AFIA care
utilizează în mod sistematic grade ridicate 
de levier în strategiile lor de investiții ar 
trebui să fie monitorizate îndeaproape. În 
acest sens, ar trebui să se pună la punct o 
coordonare specifică între AEVMP și 
ABE pentru a urmări nivelul finanțărilor 
acordate unor astfel de AFIA de către 
instituțiile financiare implicate în aceste 
activități.

Or. en

Amendamentul 243
Enikő Győri

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Probleme de lichiditate create de 
anumite FIA care utilizează grade ridicate 
de levier în strategiile lor de investiții, 
precum și efectele aferente acestora, au 
contribuit la crearea de riscuri sistemice 
financiare. Acest fapt este în special 
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relevant pentru fondurile deschise de 
investiții în cazul cărora eventuala 
alarmare a investitorilor ar putea 
contamina cu ușurință expunerea altor 
actori de pe piață din respectivul sector.

Or. en

Justificare

Riscul de lichiditate reprezintă o parte importantă a riscului sistemic în cazul fondurilor 
deschise de investiții din cauza gradului mare de probabilitate de producere a efectului de 
mimetism, ceea ce determină evoluția unidirecțională a prețurilor pieței. De aceea, i se 
solicită ferm Comisiei să prezinte măsurile de aplicare care vor aborda, de asemenea, 
problemele legate de lichiditate generate de funcționarea fondurilor de investiții alternative. 

Amendamentul 244
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Este considerată necesară autorizarea 
Comisiei de a impune limite ale nivelului 
de leverage care poate fi utilizat de AFIA , 
în special în cazurile în care AFIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage. Limitele nivelurilor maxime 
de leverage trebuie să țină seama de 
aspecte legate de sursele leverage-ului și 
de strategiile utilizate de AFIA. Aceste
trebuie, de asemene, să țină seama de 
faptul că majoritatea AFIA care utilizează 
un nivel ridicat de leverage, îl gestionează 
în mod dinamic. În acest sens limitele 
leverage-ului ar putea, de exemplu, să fie 
reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită a 
nivelului mediu de leverage utilizat în 
timpul unei perioade predeterminate (de 

(16) Activitățile FIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de levier se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Este considerată necesară autorizarea 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) de a impune 
limite ale nivelului de levier care poate fi 
utilizat de FIA. Limitele nivelurilor 
maxime de levier trebuie să țină seama de 
aspecte legate de sursele levierului și de 
strategiile utilizate de FIA. Acestea trebuie, 
de asemenea, să țină seama de faptul că 
majoritatea FIA care utilizează un nivel 
ridicat de levier, îl gestionează în mod 
dinamic. În acest sens limitele levierului ar 
putea, de exemplu, să fie reprezentate de 
un prag care nu poate fi încălcat în nici un 
moment sau de o limită a nivelului mediu 
de levier utilizat în timpul unei perioade 
predeterminate (de exemplu o lună sau un 
trimestru). Comisia ar trebui să se asigure 
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exemplu o lună sau un trimestru). că cerințele referitoare la FIA care 
utilizează efectul de levier, prevăzute în 
prezenta directivă se aplică tuturor 
fondurilor, inclusiv fondurilor OPCVM, 
care utilizează efectul de levier pentru a 
investi pe piețele financiare ale Uniunii.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să poată impune limite levierului utilizat de AFIA.

Amendamentul 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Este considerată necesară autorizarea 
Comisiei de a impune limite ale nivelului 
de leverage care poate fi utilizat de AFIA , 
în special în cazurile în care AFIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage. Limitele nivelurilor maxime 
de leverage trebuie să țină seama de 
aspecte legate de sursele leverage-ului și 
de strategiile utilizate de AFIA. Aceste 
trebuie, de asemene, să țină seama de 
faptul că majoritatea AFIA care utilizează 
un nivel ridicat de leverage, îl gestionează 
în mod dinamic. În acest sens limitele 
leverage-ului ar putea, de exemplu, să fie 
reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită 
a nivelului mediu de leverage utilizat în 
timpul unei perioade predeterminate (de 
exemplu o lună sau un trimestru).

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de levier se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Levierul este un concept greu de definit. 
Autoritățile competente din statele 
membre de origine ale AFIA ar trebui 
totuși să poată impune limite ale nivelului 
de levier care poate fi utilizat de AFIA în 
perioadele de tensiuni extreme pe piață. 
Statele membre ar trebui să informeze 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) și Comisia cu 
privire la orice astfel de măsuri.

Or. en
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Amendamentul 246
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot 
dovedi dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor 
financiare. Este considerată necesară 
autorizarea Comisiei de a impune limite ale 
nivelului de leverage care poate fi utilizat 
de AFIA , în special în cazurile în care 
AFIA utilizează în mod regulat niveluri 
ridicate de leverage. Limitele nivelurilor 
maxime de leverage trebuie să țină seama 
de aspecte legate de sursele leverage-ului
și de strategiile utilizate de AFIA. Aceste 
trebuie, de asemene, să țină seama de 
faptul că majoritatea AFIA care utilizează 
un nivel ridicat de leverage, îl gestionează 
în mod dinamic. În acest sens limitele 
leverage-ului ar putea, de exemplu, să fie 
reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită 
a nivelului mediu de leverage utilizat în 
timpul unei perioade predeterminate (de 
exemplu o lună sau un trimestru).

(16) Este considerată necesară autorizarea 
autorităților competente din statele 
membre de origine ale AFIA de a impune 
limite ale nivelului de levier care poate fi 
utilizat de AFIA în FIA atunci când 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar este pusă în pericol. Aceste 
limite ar trebui să țină seama de aspecte 
legate de sursele levierului și de strategiile 
utilizate de AFIA, precum și de condițiile 
de piață în care funcționează FIA.
Acestea ar trebui, de asemenea, să țină 
seama de faptul că majoritatea AFIA care 
utilizează un efect de levier în fondurilor 
lor de investiții alternative și eventuale 
efecte prociclice, îl gestionează în mod 
dinamic.

Or. en

Justificare

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
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and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Amendamentul 247
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot 
dovedi dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor 
financiare. Este considerată necesară 
autorizarea Comisiei de a impune limite ale 
nivelului de leverage care poate fi utilizat 
de AFIA , în special în cazurile în care 
AFIA utilizează în mod regulat niveluri 
ridicate de leverage. Limitele nivelurilor 
maxime de leverage trebuie să țină seama 
de aspecte legate de sursele leverage-ului
și de strategiile utilizate de AFIA. Aceste 
trebuie, de asemene, să țină seama de 
faptul că majoritatea AFIA care utilizează 
un nivel ridicat de leverage, îl gestionează 
în mod dinamic. În acest sens limitele 
leverage-ului ar putea, de exemplu, să fie 
reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită 
a nivelului mediu de leverage utilizat în 
timpul unei perioade predeterminate (de 
exemplu o lună sau un trimestru). 

(16) Este considerată necesară autorizarea 
autorităților competente din statele 
membre de origine ale AFIA de a impune 
limite ale nivelului de levier care poate fi 
utilizat de AFIA în FIA atunci când 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar este pusă în pericol. Aceste 
limite ar trebui să țină seama de aspecte 
legate de sursele levierului și de strategiile 
utilizate de AFIA, precum și de condițiile 
de piață în care funcționează FIA.
Acestea ar trebui, de asemenea, să țină 
seama de faptul că majoritatea AFIA care 
utilizează un efect de levier în fondurilor 
lor de investiții alternative și eventuale 
efecte prociclice, îl gestionează în mod 
dinamic.

Or. en
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Amendamentul 248
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe 
utilizarea unui nivel ridicat de leverage 
se pot dovedi dăunătoare pentru 
stabilitatea și funcționarea eficientă a 
piețelor financiare. Este considerată 
necesară autorizarea Comisiei de a impune 
limite ale nivelului de leverage care poate 
fi utilizat de AFIA , în special în cazurile 
în care AFIA utilizează în mod regulat 
niveluri ridicate de leverage. Limitele 
nivelurilor maxime de leverage trebuie să 
țină seama de aspecte legate de sursele 
leverage-ului și de strategiile utilizate de 
AFIA. Aceste trebuie, de asemene, să țină 
seama de faptul că majoritatea AFIA care 
utilizează un nivel ridicat de leverage, îl 
gestionează în mod dinamic. În acest sens 
limitele leverage-ului ar putea, de 
exemplu, să fie reprezentate de un prag 
care nu poate fi încălcat în nici un 
moment sau de o limită a nivelului mediu 
de leverage utilizat în timpul unei 
perioade predeterminate (de exemplu o 
lună sau un trimestru).

(16) Este considerată necesară autorizarea 
autorităților competente din statele 
membre de origine ale AFIA de a impune 
limite ale nivelului de levier care poate fi 
utilizat de AFIA în FIA atunci când 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar este pusă în pericol. Aceste 
limite ar trebui să țină seama de aspecte 
legate de sursele levierului și de strategiile 
utilizate de AFIA, precum și de condițiile 
de piață în care funcționează FIA.
Acestea ar trebui, de asemenea, să țină 
seama de faptul că majoritatea AFIA care 
utilizează un efect de levier în fondurilor 
lor de investiții alternative și eventuale 
efecte prociclice, îl gestionează în mod 
dinamic.

Or. en

Justificare

Comisia nu trebuie să aibă capacitatea de a stabili aceste limite, orice astfel de competențe 
afectând în mod negativ încrederea pieții și contribuind la instabilitate în perioadele de 
turbulențe. Prezentul amendament se aliniază la propunerea de compromis a Președinției 
suedeze.
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Amendamentul 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Vânzarea în lipsă reprezintă o 
practică de piață răspândită, utilizată pe 
scară largă de AFIA și de alți participanți 
pe piață. Deși aceasta poate juca uneori 
un rol util în menținerea lichidității 
piețelor, vânzarea în lipsă le și face mai 
volatile și contribuie la destabilizarea lor 
din cauza efectului său prociclic. În 
special, rolul jucat de vânzarea în lipsă în 
accelerarea prăbușirii unei piețe a fost 
dovedit de mult cu ocazia producerii 
crizelor de pe piața financiară. În plus, 
vânzarea în lipsă poate încuraja 
răspândirea de zvonuri false în scopul de 
a realiza profituri pe o piață care cade. 
Întrucât funcționarea adecvată și 
integritatea piețelor este vitală pentru 
restabilirea încrederii investitorilor pe 
termen lung, vitali din punctul de vedere 
al finanțării economiei, iar integrarea 
piețelor financiare necesită practici 
comune în Uniunea Europeană pentru a 
se evita arbitrajul de reglementare, 
Directiva 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață) ar trebui 
modificată pentru a oferi un cadru de 
reglementare pentru vânzarea în lipsă și 
ar trebui să interzică vânzarea în lipsă 
fără prevalidare („naked short selling”). 
Comisia ar trebui să țină seama, la 
stabilirea și adaptarea ulterioară a 
normelor, de prevederile existente în SUA 
pentru a realiza un standard comun pe 
ambele maluri ale Atlanticului și a facilita 
astfel funcționarea adecvată a piețelor 
financiare internaționale.
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Or. en

Justificare

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Amendamentul 250
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este necesar să se garanteze că toți 
participanții pe piață implicați în vânzarea 
în lipsă fac obiectul acelorași cerințe. În 
acest scop, Comisia ar trebui să propună 
o măsură orizontală pentru a asigura un 
mediu concurențial echitabil pentru AFIA 
și alți utilizatori ai vânzării în lipsă.

Or. en

Justificare

Unele operațiuni legitime de acoperire a riscurilor întreprinderilor pot utiliza vânzarea în 
lipsă fără prevalidare. Orice acțiune trebuie întreprinsă pe o bază orizontală pentru a 
garanta un mediu concurențial echitabil și a evita arbitrajul de reglementare.
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Amendamentul 251
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este necesară adoptarea unei 
măsuri orizontale la nivelul Uniunii care 
să interzică vânzarea în lipsă fără 
prevalidare în Uniune și să abordeze 
chestiunile generale legate de vânzarea în 
lipsă pe piețele financiare.

Or. en

Justificare

Se consideră că vânzarea în lipsă fără prevalidare nu ar trebui permisă niciodată și că 
vânzarea în lipsă trebuie abordată într-un mod orizontal pentru a proteja un mediu 
concurențial echitabil în Uniune.

Amendamentul 252
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Vânzarea în lipsă joacă un rol 
important în funcționarea piețelor 
financiare și este o tehnică legitimă de 
investiții. Cu toate acestea, există 
preocupări cu privire la faptul că, în 
special în condiții extreme de piață, 
vânzarea în lipsă poate contribui la 
destabilizarea pieței. Prin urmare, 
vânzarea în lipsă ar trebui să se realizeze 
într-un cadru de reglementare armonizat 
pentru a reduce potențialele efecte 
destabilizatoare pe care le poate genera. 
În această privință, Comisia ar trebui să 
adopte un instrument orizontal pentru a 
evita inconsecvențele și a realiza condiții 
concurențiale echitabile în ansamblul 
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legislației Uniunii.

Or. en

Amendamentul 253
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Vânzarea în lipsă joacă un rol 
important în funcționarea piețelor 
financiare și este o tehnică legitimă de 
investiții. Cu toate acestea, există 
preocupări cu privire la faptul că, în 
special în condiții extreme de piață, 
vânzarea în lipsă poate contribui la 
destabilizarea pieței. Prin urmare, 
vânzarea în lipsă ar trebui să se realizeze 
într-un cadru de reglementare armonizat 
pentru a reduce potențialele efecte 
destabilizatoare pe care le poate genera.

Or. en

Justificare

În vederea coerenței cu obiectivul pe care CAERPVM încearcă să-l realizeze și cu eforturile 
pe care acesta le-a depus deja, este adecvată instituirea unui cadru armonizat de 
reglementare cuprinzător pentru raportarea privind vânzarea în lipsă, printr-o legislație 
separată care să se aplice tuturor operatorilor financiari relevanți.

Amendamentul 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Banca Centrală Europeană și 
Grupul la nivel înalt pentru 
supravegherea financiară prezidat de 
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Jacques de Larosière  au propus 
înființarea unui registru de credit global. 
Crearea unui repertoriu global al tuturor 
pozițiilor comerciale ar trebui să 
contribuie la identificarea riscului 
sistemic generat de expunerile la riscul de 
credit și de contraparte, precum și de 
comportamentul mimetic și contagiunea 
pe piețele financiare. Prin urmare, 
CAERPVM ar trebui să instituie un 
registru, iar toate informațiile colectate cu 
privire la utilizarea efectului de levier de 
către AFIA ar trebui incluse aici.

Or. en

Amendamentul 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Comportamentul neadecvat al 
AFIA, dar și al altor participanți pe piață, 
prin utilizarea anumitor tehnici cum ar fi 
achizițiile fără notificare sau votul fără 
acoperire, ar putea avea efecte 
destabilizatoare pe piețele din Uniune. 
Pentru a limita numărul achizițiilor fără 
notificare, un regim adecvat de notificare 
ar trebui să includă atât drepturile de vot 
directe legate de acțiuni în posesie 
deplină, cât și drepturile de vot indirecte 
dobândite prin tranzacții cu instrumente 
derivate sau cu instrumente financiare 
care conferă dreptul la acțiuni. Practica 
votului fără acoperire ar trebui interzisă, 
deoarece dăunează societăților și piețelor. 
În acest context, Comisia ar trebui să 
revizuiască Directiva 2004/109/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2004 privind 
armonizarea obligațiilor de transparență 
în ceea ce privește informația referitoare 
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la emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată și de modificare a Directivei 
2001/34/CE1, Directiva 2007/14/CE a 
Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a 
normelor de aplicare a anumitor dispoziții 
ale Directivei 2004/109/CE privind 
armonizarea obligațiilor de transparență 
în ceea ce privește informația referitoare 
la emitenții ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată2, precum și Directiva 
2007/36/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 11 iulie 2007 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acționarilor în cadrul societăților 
comerciale cotate la bursă3.
1 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
2 JO L 69, 9.3.2007, p. 27.
3 JO L 184, 11.7.2007, p. 17.

Or. en

Amendamentul 256
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Comisia ar trebui să analizeze 
posibilitatea elaborării unui regim 
european de plasamente private.

Or. en
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Amendamentul 257
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
fie în măsură să evalueze influența pe care 
acest fapt îl poate avea pe termen mediu și 
scurt asupra situației lor economice și 
sociale. În acest sens, AFIA care 
gestionează FIA care sunt în situația de a 
exercita o influență determinantă asupra 
unei societăți, cotate sau nu, trebuie să fie 
supuse unor cerințe speciale, mai precis să 
notifice existența acestei poziții și să 
comunice societății și tuturor acționarilor 
săi informații cu privire la intențiile sale 
referitoare la evoluția viitoare a acestuia 
și la alte schimbări planificate în 
societatea controlată. Pentru a garanta 
transparența referitor la societatea
controlată, trebuie să se aplice obligații de 
raportare mai stricte. Rapoartele anuale 
ale FIA relevante trebuie completate cu 
informații specifice tipului de investiție și 
societății controlate.

(17) Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
fie în măsură să evalueze influența pe care 
acest fapt îl poate avea pe termen mediu și 
scurt asupra situației lor economice și 
sociale. În acest sens, AFIA care 
gestionează FIA care sunt în situația de a 
exercita o influență dominantă asupra unei 
societăți necotate trebuie să fie supuși unor 
cerințe speciale. Pentru a garanta 
transparența referitor la societatea 
controlată, trebuie să se aplice obligații de 
raportare mai stricte.

Or. en

Justificare

Cerințele propuse privind transparența merg prea departe și ar trebui să fie mai rezonabile și 
mai echilibrate.
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Amendamentul 258
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
fie în măsură să evalueze influența pe care 
acest fapt îl poate avea pe termen mediu și 
scurt asupra situației lor economice și 
sociale. În acest sens, AFIA care 
gestionează FIA care sunt în situația de a 
exercita o influență determinantă asupra 
unei societăți, cotate sau nu, trebuie să fie 
supuse unor cerințe speciale, mai precis să 
notifice existența acestei poziții și să 
comunice societății și tuturor acționarilor 
săi informații cu privire la intențiile sale
referitoare la evoluția viitoare a acestuia și 
la alte schimbări planificate în societatea 
controlată. Pentru a garanta transparența 
referitor la societatea controlată, trebuie să 
se aplice obligații de raportare mai stricte. 
Rapoartele anuale ale FIA relevante trebuie 
completate cu informații specifice tipului 
de investiție și societății controlate.

Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă sau 
semnificativă informațiile necesare pentru 
ca acestea să fie în măsură să evalueze 
influența pe care acest fapt îl poate avea pe 
termen mediu și scurt asupra situației lor 
economice și sociale. În acest sens, FIA 
care sunt în situația de a exercita o 
influență dominantă asupra unei societăți, 
cotate sau nu, trebuie să fie supuse unor 
cerințe speciale, mai precis să notifice 
existența acestei poziții și să comunice 
societății și tuturor acționarilor săi 
informații cu privire la intențiile FIA
referitoare la evoluția viitoare a acestuia și 
la alte schimbări planificate în societatea 
controlată. Pentru a garanta transparența 
referitor la societatea controlată, trebuie să 
se aplice obligații de raportare mai stricte. 
Rapoartele anuale ale FIA relevante trebuie 
completate cu informații specifice tipului 
de investiție și societății controlate. 
Comisia ar trebui să se asigure că 
cerințele referitoare la FIA care exercită 
o influență dominantă asupra societăților 
stabilite pe teritoriul Uniunii, prevăzute în 
prezenta directivă, se aplică tuturor 
fondurilor, inclusiv fondurilor OPCVM, 
care exercită o influență dominantă 
asupra societăților stabilite pe teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Cerințele ar trebui să fie aceleași pentru toate fondurile (europene sau din afara Europei) 
care exercită o influență dominantă asupra societăților europene.
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Amendamentul 259
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este necesar să se asigure că 
societățile din portofoliu nu sunt supuse 
unor cerințe mai stricte decât cele 
aplicabile oricăror alte societăți necotate 
care beneficiază de investiții private altele 
decât din partea unui AFIA. În acest sens, 
Comisia ar trebui să revizuiască legislația 
aplicabilă în materie de societăți 
comerciale, precum și directivele 
aplicabile din domeniul financiar, cel mai 
curând posibil și în orice caz până cel 
târziu la ...* și să facă modificările 
legislative necesare care să asigure 
condiții de concurență loială între 
societățile din portofoliu și celelalte 
societăți.
*JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe condiții de concurență loială între AFIA și alți investitori care câștigă o 
influență dominantă în societățile necotate.

Amendamentul 260
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este necesar să se asigure că 
societățile din portofoliu nu sunt supuse 
unor cerințe mai stricte decât cele
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aplicabile oricăror alți emitenți sau 
societăți necotate care beneficiază de 
investiții private altele decât din partea 
unui AFIA. În acest sens, Comisia ar 
trebui să revizuiască legislația aplicabilă 
în materie de societăți comerciale, precum 
și directivele aplicabile din domeniul 
financiar, până la ...* și să facă 
modificările legislative necesare care să 
asigure condiții de concurență loială între 
societățile din portofoliu și celelalte 
societăți.
*JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 261
Peter Skinner

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
impună sarcini nerezonabile asupra 
fondurilor de investiții alternative mici și 
mijlocii care nu generează riscuri 
sistemice și nu pun în pericol integritatea 
piețelor. Unul dintre instrumentele pentru 
atingerea acestui obiectiv este reprezentat 
de aplicarea adecvată a principiului 
proporționalității. Acest principiu ar 
trebui să se aplice atât cerințelor impuse 
AFIA, FIA, depozitarilor și evaluatorilor, 
cât și exercitării competențelor de 
supraveghere. Toate măsurile prevăzute 
în prezenta directivă, inclusiv actele 
delegate, ar trebui, prin urmare, să țină 
seama în mod corespunzător de natura, 
dimensiunea și complexitatea diferitelor 
categorii de FIA și AFIA. Prezenta 
directivă nu ar trebui totuși să fie eludată 
în situațiile care implică, de exemplu, 
separarea artificială a fondurilor 
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administrate de același AFIA.

Or. en

Justificare

Pentru a se evita impunerea de cerințe disproporționate asupra acelor AFIA ale căror
activități nu prezintă riscuri sistemice semnificative și pentru a reflecta diferențele dintre 
categoriile de FIA și preocupările de reglementare generate de activităților lor, este oportun 
să se aplice principiul proporționalității și să se prevadă o diferențiere a dispozițiilor 
prezentei directive.

Amendamentul 262
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
impună sarcini prea mari asupra 
fondurilor de investiții alternative mici 
care nu generează riscuri sistemice și nu 
pun în pericol integritatea piețelor. Unul 
dintre instrumentele pentru atingerea 
acestui obiectiv este reprezentat de 
aplicarea adecvată a principiului 
proporționalității. Acest principiu ar 
trebui să se aplice atât cerințelor impuse 
AFIA, FIA, depozitarilor și evaluatorilor, 
cât și exercitării competențelor de 
supraveghere. Toate măsurile prevăzute 
în prezenta directivă, inclusiv actele 
delegate, ar trebui, prin urmare, să 
includă principiul proporționalității 
pentru a reflecta natura, dimensiunea și 
complexitatea sau specificitatea activității 
lor comerciale, ca, de exemplu, în cazul 
administratorilor de fonduri de investiții 
pentru microfinanțare, care ar trebui să 
facă obiectul unor cerințe adaptate de 
evaluare și raportare.

Or. en
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Justificare

Principiul proporționalității ar trebui să asigure o reglementare adecvată, adaptată 
specificității unor anumite tipuri de fonduri, precum fondurile de microfinanțare, fără a le 
exclude din domeniul de aplicare al prezentei directive. Acestea ar trebui abordate în 
viitoarea Directivă V privind OPCVM.

Amendamentul 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Nu există o bază de date la nivelul 
UE care să conțină informații 
standardizate privind AFIA.  În 
consecință, există lacune în materie de 
informare care nu pot fi acoperite în mod 
satisfăcător cu informații furnizate de 
sectorul în sine. Este astfel esențial să se 
creeze o bază de date statistice care să 
sintetizeze informațiile privind AFIA. 
Această bază de date ar trebui creată și 
administrată de Comisie.

Or. en

Amendamentul 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Un AFIA care controlează o 
societate care dorește să-și lichideze 
activele pentru a rambursa o parte a 
datoriei contractate pentru achiziție ar 
trebui să fie controlat în mod 
corespunzător. În acest sens, în cazul în 
care o societate controlată de fonduri de 
capital privat dorește să vândă activele 
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societății în orice aspect esențial, 
conducerea atât a societății vizate, cât și a 
intermediarilor prin care se realizează 
procesul de achiziție ar trebui să emită o 
declarație prin care să motiveze vânzarea 
și să certifice faptul că vânzarea propusă 
este în interesul societății vizate. În cazul 
în care vânzarea propusă are legătură cu 
rambursarea datoriei contractate pentru 
achiziție, angajații societății vizate sunt 
informați și consultați. În cazul în care 
societatea devine insolvabilă după 
dezmembrarea activelor, fondul de capital 
privat ar trebui să fie tras la răspundere. 
În termeni mai generali, conducerea 
societăților implicate în achizițiile prin 
împrumut ar trebui să fie obligată să 
emită o declarație, conform căreia toate 
ieșirile de capital, inclusiv comisioanele 
plătire, servesc interesului pe termen lung 
al societății, inclusiv nevoilor sale pe 
termen lung în materie de creștere, 
cercetare și dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 265
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) FIA care utilizează grade excesive 
de levier pentru a dobândi o influență 
dominantă asupra societăților necotate ar 
putea să pună în pericol dezvoltarea și 
investițiile acestor societăți, în special în 
perioade de recesiune economică. Se 
consideră necesară impunerea de limite 
asupra nivelului levierului pe care FIA îl 
poate utiliza pentru achizițiile de societăți.

Or. en
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Justificare

Levierul utilizat de fondurile de cumpărare de societăți (buy-out funds) trebuie să fie limitate 
pentru că îndatorarea excesivă creează riscuri pentru societățile achiziționate în acest fel.

Amendamentul 266
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Este necesar să se garanteze că FIA 
care încearcă să influențeze strategiile 
societăților cotate sunt implicate în 
respectivele societăți pe termen lung 
pentru a împiedica orice strategie pe 
termen-scurt.

Or. en

Justificare

Strategia pe termen lung a societăților cotate nu ar trebui influențată de investitorii pe termen 
scurt.

Amendamentul 267
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Numeroase AFIA administrează în 
mod curent FIA domiciliate în țări terțe.
Este oportun să se permită AFIA autorizați 
să administreze FIA domiciliate în țări 
terțe cu condiția respectării unor dispoziții 
corespunzătoare care să asigure buna 
administrare a respectivelor FIA și 
păstrarea efectivă a activelor investite de 
investitori comunitari.

(18) Numeroase FIA oferite investitorilor 
europeni sunt în prezent administrate 
și/sau domiciliate în țări terțe. Este oportun 
să se permită investitorilor stabiliți în 
Uniune să investească în FIA 
administrate și/sau domiciliate în țări terțe,
cu condiția respectării unor dispoziții 
corespunzătoare care să asigure că 
cerințele din prezenta directivă referitoare 
la protecția investitorilor și buna 
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administrare a respectivelor FIA sunt 
efectiv respectate. Investitori stabiliți în 
Uniune nu ar trebui să poată investi în 
FIA stabilite în țări terțe necooperante în 
materie de probleme fiscale și de natură 
prudențială. Comisia ar trebui să fie 
responsabilă de evaluarea gradului de 
cooperare a unei țări terțe.

Or. en

Justificare

Toate FIA oferite investitorilor europeni ar trebui să respecte cerința de garantare a 
protecției investitorilor, indiferent de țara în care sunt domiciliate sau administrate.

Amendamentul 268
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Numeroase AFIA administrează în 
mod curent FIA domiciliate în țări terțe. 
Este oportun să se permită AFIA autorizați 
să administreze FIA domiciliate în țări terțe 
cu condiția respectării unor dispoziții 
corespunzătoare care să asigure buna 
administrare a respectivelor FIA și 
păstrarea efectivă a activelor investite de 
investitori comunitari. 

(18) Numeroși AFIA administrează în 
prezent FIA domiciliate în țări terțe. Este 
oportun să se permită AFIA autorizați să 
administreze FIA domiciliate în țări terțe. 

Or. en

Justificare

Regimurile naționale de plasamente private ar trebui să coexiste cu pașaportul european de 
comercializare a FIA, permițând astfel administrarea și comercializarea într-un stat membru 
a fondurilor din țări terțe, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
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Amendamentul 269
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În vederea dezvoltării în continuare 
a pieței interne, a îmbunătățirii gamei de 
produse și a eficienței FIA oferite 
investitorilor stabiliți în Uniune și a 
consolidării sectorul european al 
fondurilor de investiții alternative, 
prezenta directivă ar trebui să încurajeze,
ori de câte ori este posibil, măsurile în 
favoarea înființării și extinderii 
societăților de administrare a fondurilor 
de investiții alternative stabilite în 
Uniune, precum și a creării de FIA 
stabilite în statele membre. La elaborarea 
actelor delegate, Comisia ar trebui să se 
asigure că există condiții de concurență 
loială și că statele membre nu permit FIA 
și AFIA stabiliți în țări terțe să 
beneficieze, atunci când își desfășoară 
activitățile și își plasează produsele 
investitorilor stabiliți în Uniune, de 
condiții mai favorabile decât cele de care 
beneficiază FIA sau AFIA stabiliți în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Succesul directivelor OPCVM din ultimii 20 de ani a creat o marcă mondială pentru sectorul 
fondurilor europene, a oferit oportunități sporite de investiții pentru investitorii europeni și a 
creat un număr substanțial de locuri de muncă în Comunitate. Unul dintre obiectivele 
directivei AFIA, și anume crearea unor condiții de concurență loială pentru AFIA europeni și 
FIA europene pentru a sprijini și consolida sectorul fondurilor de investiții alternative din 
Comunitatea Europeană, va crea oportunități suplimentare de investiții pentru investitorii 
europeni și va sprijini creșterea numărului de locuri de muncă în statele membre.
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Amendamentul 270
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Fondurile de pensii europene, 
instituțiile de credit, societățile de 
asigurare și fondurile OPCVM nu ar 
trebui autorizate să investească direct sau 
indirect în fonduri de investiții alternative 
care nu respectă cerințele prezentei 
directive în ceea ce privește protecția 
investitorilor.

Or. en

Justificare

Economiile cetățenilor europeni nu ar trebui, chiar și indirect, prin intermediul investitorilor 
profesioniști, să fie investite în FIA care nu garantează o protecție a investitorilor.

Amendamentul 271
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) O serie de FIA administrate și/sau 
stabilite în țări terțe sunt în prezent 
investite pe piețele financiare europene. 
Pentru a asigura stabilitatea financiară a 
Uniunii Europene, este oportun să se 
impună acestor fonduri unele dintre 
condițiile impuse FIA administrate și/sau 
stabilite în Uniune.

Or. en

Justificare

Protejarea stabilității financiare a piețelor europene implică reglementarea tuturor FIA care 
operează pe aceste piețe indiferent de locul în care sunt domiciliate.
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Amendamentul 272
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de 
a comercializa FIA domiciliate în țări 
terțe atât investitorilor profesioniști din 
statul membru de origine al AFIA, cât și 
din alte state membre. Acest drept trebuie 
supus unei proceduri de notificare și 
existenței unei convenții fiscale cu țare 
terță în cauză care să permită un schimb 
eficient de informații cu autoritățile 
fiscale din țara de domiciliu a 
investitorilor comunitari. Având în vedere 
faptul că aceste FIA și țara terță în care 
sunt domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Considerentul 19 este inutil în contextul cadrului definit în considerentul 18 modificat și la 
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noile articole 18a și 18b.

Amendamentul 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
comercializa FIA domiciliate în țări terțe
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
state membre. Acest drept trebuie supus 
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în cauză 
care să permită un schimb eficient de 
informații cu autoritățile fiscale din țara de 
domiciliu a investitorilor comunitari.
Având în vedere faptul că aceste FIA și 
țara terță în care sunt domiciliate trebuie 
să îndeplinească cerințe suplimentare, 
dintre care unele trebuie mai întâi 
stabilite prin măsurile de implementare, 
drepturile acordate în temeiul directivei de 
a comercializa investitorilor profesionali 
FIA domiciliate în țări terțe trebuie să 
intre în vigoare la trei ani de la 
terminarea perioadei de transpunere. În 
același timp, statele membre pot permite 
sau pot continua să permită AFIA să 
comercializeze FIA domiciliate în țări 
terțe investitorilor profesionali de pe 
teritoriul lor în condițiile respectării 
legislației naționale. În baza drepturilor 
acordate în temeiul prezentei directive, în 
aceasta perioadă de trei ani AFIA pot însă 
să nu comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

(19) AFIA ar trebui să aibă posibilitatea de 
a comercializa FIA domiciliate în Uniune
atât către investitorii profesioniști din 
statul membru de origine al AFIA, cât și 
din alte state membre. Acest drept trebuie 
supus unei proceduri de notificare.

Or. en
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Justificare

Numai AFIA stabiliți în UE care administrează FIA stabilite în UE ar trebui să beneficieze de 
pe urma pașaportului european de comercializare a FIA.

Amendamentul 274
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de 
a comercializa FIA domiciliate în țări 
terțe atât investitorilor profesioniști din 
statul membru de origine al AFIA, cât și 
din alte state membre. Acest drept trebuie 
supus unei proceduri de notificare și 
existenței unei convenții fiscale cu țare 
terță în cauză care să permită un schimb 
eficient de informații cu autoritățile 
fiscale din țara de domiciliu a 
investitorilor comunitari. Având în vedere 
faptul că aceste FIA și țara terță în care 
sunt domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

(19) Orice investitor stabilit în Uniune ar 
trebui să poată investi din proprie 
inițiativă într-un fond dintr-o țară terță în 
conformitate cu regimul național 
aplicabil plasamentelor private. Cu toate 
acestea, într-un astfel de caz, ar trebui 
asigurate transparența fondului și 
monitorizarea eficace a potențialelor 
riscuri sistemice. În acest scop, în cazul în 
care AFIA este stabilit într-o țară terță, 
autoritatea competentă a statului membru 
în care este comercializat FIA relevant ar 
trebui să aibă un acord de cooperare și 
schimb de informații privind riscurile 
sistemice cu autoritățile competente din 
țara terță în cauză. În plus, pentru 
finalizarea pieței interne, FIA stabilite în 
Uniune și administrate de un AFIA 
stabilit în Uniune ar trebui să beneficieze 
de un pașaport european de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive. Așa cum OPCVM beneficiază 
de marca OPCVM, FIA stabilite în 
Uniune ar trebui să beneficieze de o 
marcă europeană similară, care să 
certifice investitorilor respectarea 
standardelor prevăzute în prezenta 
directivă, consolidate de cerința ca 
depozitarul și FIA să fie stabiliți în același 
stat membru. Dispozițiile respective nu ar 
trebui să fie ocolite prin structuri de tip 
„master-feeder”. Prin urmare, când un 
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FIA de tip „feeder” investește într-un 
fond de tip „master” care nu ar beneficia 
de un pașaport european de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive, FIA de tip „feeder” în cauză nu 
ar trebui să beneficieze de pașaportul 
european. 

Or. en

Justificare

Pentru a beneficia de pașaportul european de comercializare în temeiul prezentei directive, 
un FIA de tip fond de fonduri - chiar dacă a investit mai mult de 30% în FIA din țări terțe - va 
trebui să fie domiciliat într-un stat membru și administrat de un AFIA autorizat în temeiul 
prezentei Directive. Spre deosebire de un FIA de tip „feeder” a cărui politică de investiții 
prevede doar investiții în fondul de tip „master” conex și al cărui administrator are, prin 
urmare, un rol limitat, AFIA unui fond de fonduri va avea un rol deplin de administrare, fără 
restricții și fiind responsabil pentru administrarea fondului în conformitate cu politica sa de 
investiții. 

Amendamentul 275
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a
comercializa FIA domiciliate în țări terțe
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
state membre. Acest drept trebuie supus 
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în 
cauză care să permită un schimb eficient 
de informații cu autoritățile fiscale din 
țara de domiciliu a investitorilor 
comunitari. Având în vedere faptul că 
aceste FIA și țara terță în care sunt 
domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 

(19) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a permite AFIA să 
comercializeze pe teritoriul său FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor din
statul membru respectiv, în cazul în care 
există acorduri de cooperare 
corespunzătoare între autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine al AFIA și autoritatea de 
supraveghere din țara terță în cauză. 
Acordurile respective de cooperare ar 
trebui să contracareze în mod adecvat 
eventualele problemele legate de 
evaziunea fiscală și spălarea banilor.
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investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

Or. en

Amendamentul 276
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a
comercializa FIA domiciliate în țări terțe
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
state membre. Acest drept trebuie supus 
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în 
cauză care să permită un schimb eficient 
de informații cu autoritățile fiscale din 
țara de domiciliu a investitorilor 
comunitari. Având în vedere faptul că 
aceste FIA și țara terță în care sunt 
domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 

(19) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a permite AFIA să 
comercializeze pe teritoriul său FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor din
statul membru respectiv, în cazul în care 
există acorduri de cooperare 
corespunzătoare între autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine al AFIA și autoritatea de 
supraveghere din țara terță în cauză.
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transpunere.  În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale.  
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

Or. en

Justificare

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Amendamentul 277
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a
comercializa FIA domiciliate în țări terțe
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
state membre. Acest drept trebuie supus 
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în 
cauză care să permită un schimb eficient 
de informații cu autoritățile fiscale din 
țara de domiciliu a investitorilor 
comunitari. Având în vedere faptul că 
aceste FIA și țara terță în care sunt 
domiciliate trebuie să îndeplinească 

(19) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a permite AFIA să 
comercializeze pe teritoriul său FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor din
statul membru respectiv, în cazul în care 
există acorduri de cooperare 
corespunzătoare între autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine al AFIA și autoritatea de 
supraveghere din țara terță în cauză.
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cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

Or. en

Justificare

Se consideră că schimbul de informații fiscale nu este pertinent pentru obiectivul exprimat al 
prezentei directive. Este important să se permită coexistența regimurilor naționale de 
plasamente private și să nu se limiteze investitorii cărora regimurile de plasamente private 
ale statelor membre le pot permite comercializarea la „investitorii profesionali”, așa cum 
sunt definiți în prezenta directivă, deoarece aceasta ar obliga statele membre să își modifice 
legislația națională.

Amendamentul 278
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a
comercializa FIA domiciliate în țări terțe
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
state membre. Acest drept trebuie supus 
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în 

(19) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a permite sau de a 
continua să permită AFIA să 
comercializeze FIA domiciliate în țări terțe 
investitorilor profesioniști de pe teritoriul 
lor în condițiile respectării legislației 
naționale.
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cauză care să permită un schimb eficient 
de informații cu autoritățile fiscale din 
țara de domiciliu a investitorilor 
comunitari. Având în vedere faptul că 
aceste FIA și țara terță în care sunt 
domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

Or. en

Justificare

Pentru a menține opțiunile investitorilor, statele membre ar trebui să poată permite 
plasamentele private și comercializarea de FIA din țări terțe investitorilor profesioniști din 
jurisdicția lor, în condițiile respectării legislației naționale. 

Amendamentul 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
comercializa FIA domiciliate în țări terțe 
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
comercializa FIA domiciliate în țări terțe 
atât investitorilor profesioniști din statul 
membru de origine al AFIA, cât și din alte 
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state membre. Acest drept trebuie supus
unei proceduri de notificare și existenței 
unei convenții fiscale cu țare terță în cauză 
care să permită un schimb eficient de 
informații cu autoritățile fiscale din țara 
de domiciliu a investitorilor comunitari. 
Având în vedere faptul că aceste FIA și 
țara terță în care sunt domiciliate trebuie să 
îndeplinească cerințe suplimentare, dintre 
care unele trebuie mai întâi stabilite prin 
măsurile de implementare, drepturile 
acordate în temeiul directivei de a 
comercializa investitorilor profesionali FIA 
domiciliate în țări terțe trebuie să intre în 
vigoare la trei ani de la terminarea 
perioadei de transpunere. În același timp, 
statele membre pot permite sau pot 
continua să permită AFIA să 
comercializeze FIA domiciliate în țări terțe 
investitorilor profesionali de pe teritoriul 
lor în condițiile respectării legislației 
naționale. În baza drepturilor acordate în
temeiul prezentei directive, în aceasta 
perioadă de trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA investitorilor 
profesionali din alte state membre.

state membre. Acest drept ar trebui supus
semnării unor acorduri multilaterale 
privind schimbul de informații și 
cooperarea fiscală între țara terță în cauză
și Comisie, care acționează în numele 
statelor membre. Având în vedere faptul că 
aceste FIA și țara terță în care sunt 
domiciliate trebuie să îndeplinească cerințe 
suplimentare, dintre care unele trebuie mai 
întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la trei 
ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 
permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în condițiile 
respectării legislației naționale. În baza 
drepturilor acordate în temeiul prezentei 
directive, în aceasta perioadă de trei ani 
AFIA pot însă să nu comercializeze 
asemenea FIA investitorilor profesionali 
din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a permite AFIA să 
comercializeze FIA stabilite în țări terțe 
sau neacoperite de prezenta directivă 
investitorilor profesioniști de pe teritoriul 
lor în condițiile respectării legislației 
naționale. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să poată permite investitorilor 
profesioniști de pe teritoriul lor să 
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investească pe propria răspundere în FIA 
stabilite în țări terțe.

Or. en

Justificare

Regimurile naționale de plasamente private ar trebui să coexiste cu pașaportul, permițând 
comercializarea fondurilor din țări terțe într-un stat membru în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă.

Amendamentul 281
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) După o perioadă de revizuire de 
cinci ani, Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere de revizuire a prezentei 
directive. Comisia ar trebui să încerce să 
stabilească echivalențe cu țări terțe, care 
vor permite unui AFIA stabilit în Uniune 
să comercializeze pe întreg teritoriul UE 
unități sau acțiuni ale unui FIA stabilit 
într-o țară terță, sub rezerva unei 
proceduri de notificare. În plus, Comisia 
ar trebui să determine condițiile în care 
un AFIA stabilit într-o țară terță poate 
comercializa în Uniune unități sau acțiuni 
ale unui FIA. Cerințele de echivalență ar 
trebui să includă echivalența 
reglementării și a supravegherii, 
reciprocitatea accesului la piețe și un 
acord de schimb de informații între 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine al AFIA și autoritatea 
competentă a țării terțe. 

Or. en

Justificare

Ar trebui reevaluată echivalența potențială după o perioadă de revizuire de cinci ani. Acest 
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lucru va permite să se țină seama de evoluțiile internaționale și va acorda răgazul necesar 
evaluării funcționării prezentei directive.

Amendamentul 282
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale
de depozitare cu privire la FIA domiciliate 
în respectiva țară, cu condiția ca legislația 
acele țări să garanteze un nivel de 
protecție al intereselor investitorilor 
echivalent nivelului comunitar. În 
anumite condiții, AFIA trebuie să aibă 
posibilitatea de a numi un evaluator 
independent stabilit într-o țară terță.

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. 

Or. en

Amendamentul 283
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale 
de depozitare cu privire la FIA domiciliate 
în respectiva țară, cu condiția ca legislația 
acele țări să garanteze un nivel de 

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega sarcinile 
sale de depozitare, cu condiția ca
depozitarul să dea dovadă de grijă, 
competență și diligență atunci când 
selectează, numește și verifică periodic 
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protecție al intereselor investitorilor 
echivalent nivelului comunitar. În 
anumite condiții, AFIA trebuie să aibă 
posibilitatea de a numi un evaluator 
independent stabilit într-o țară terță.

persoana în cauză și acordurile 
referitoare la aspectele delegate acesteia.

Or. en

Justificare

Depozitarilor trebuie să li se permită să delege sarcini subdepozitarilor din toate jurisdicțiile 
relevante în funcție de natura investițiilor subiacente din cadrul FIA. A se vedea 
amendamentul propus la articolul 17 alineatul (4) (amendamentul 51) pentru o justificare 
detaliată.

Amendamentul 284
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acele țări să garanteze un nivel de 
protecție al intereselor investitorilor 
echivalent nivelului comunitar. În 
anumite condiții, AFIA trebuie să aibă 
posibilitatea de a numi un evaluator
independent stabilit într-o țară terță.

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acelei țări să respecte standardele stabilite 
de organizațiile internaționale, printre 
care standardele IOSCO privind 
supravegherea fondurilor speculative.
AFIA ar trebui să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator stabilit într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Dacă o țară terță respectă standardele IOSCO, depozitarii stabiliți în jurisdicția respectivă 
ar trebui să fie considerați drept depozitari în temeiul prezentei directive în cazul AFIA care 
administrează FIA din țări terțe.
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Amendamentul 285
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acele țări să garanteze un nivel de protecție 
al intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator independent stabilit 
într-o țară terță.

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță câteva dintre
sarcinile sale de depozitare cu privire la 
FIA domiciliate în respectiva țară, cu 
condiția ca legislația acelei țări să 
garanteze un nivel de protecție al 
intereselor investitorilor echivalent 
nivelului din Uniune. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator stabilit într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Nu toate sarcinile unui depozitar pot fi delegate unui subdepozitar dintr-o țară terță deoarece 
depozitarul ar trebui să aibă în continuare o responsabilitate globală în legătură cu activele 
a căror păstrare sau custodie a fost delegată. Evaluatorul stabilit într-o țară terță nu trebuie 
să fie independent. Ar trebui să existe posibilitatea mai multor forme juridice.

Amendamentul 286
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
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depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acele țări să garanteze un nivel de protecție 
al intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator independent stabilit 
într-o țară terță.

depozitar dintr-o țară terță câteva dintre
sarcinile sale de depozitare cu privire la 
FIA domiciliate în respectiva țară, cu 
condiția ca legislația acelei țări să 
garanteze un nivel de protecție al 
intereselor investitorilor echivalent 
nivelului din Uniune. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator stabilit într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Deoarece depozitarul ar trebui să aibă o responsabilitate globală, nu toate sarcinile pot fi 
delegate unui subdepozitar într-o țară terță.

Amendamentul 287
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acele țări să garanteze un nivel de protecție 
al intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator independent stabilit 
într-o țară terță.

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță câteva dintre
sarcinile sale de depozitare cu privire la 
FIA domiciliate în respectiva țară, cu 
condiția ca legislația acelei țări să 
garanteze un nivel de protecție al 
intereselor investitorilor echivalent 
nivelului din Uniune. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator stabilit într-o țară terță.

Or. en
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Amendamentul 288
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acele țări să garanteze un nivel de protecție 
al intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator independent stabilit într-
o țară terță.

(20) Este oportun să se permită AFIA
stabilit în Uniune să delege câteva sarcini 
administrative unei entități stabilite într-o 
țară terță cu condiția existenței garanțiilor 
necesare. În mod similar, un depozitar 
poate delega unui depozitar dintr-o țară 
terță câteva dintre sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația
acelei țări să garanteze un nivel de 
protecție al intereselor investitorilor 
echivalent nivelului din Uniune. În cazul 
activelor situate într-o țară terță și în 
anumite condiții, AFIA trebuie să aibă 
posibilitatea de a numi un evaluator 
independent stabilit într-o țară terță.

Or. en

Justificare

Delegarea de către AFIA stabiliți în Uniune a unor proceduri esențiale, cum ar fi evaluarea 
și sarcinile de depozitare, trebuie limitată pentru a se garanta protecția investitorilor.
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Amendamentul 289
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Sub rezerva existenței într-o țară 
terță a unui cadru reglementar echivalent, 
precum și a unui acces efectiv la piața 
respectivei țări terțe pentru AFIA stabilite 
în Comunitate, după o perioadă de trei 
ani de la terminarea perioadei de 
transpunere trebuie să se permită statelor 
membre autorizarea AFIA în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, fără a fi necesar ca acestea să 
aibă un sediu social în Comunitate. 
Această perioadă ține cont de faptul ca 
acești AFIA, precum și țara terță în care 
sunt domiciliați trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie stabilite prin măsuri de 
implementare.

eliminat

Or. en

Justificare

Considerentul 21 este inutil în contextul cadrului definit în considerentul 18 modificat și la 
noile articole 18a și b.

Amendamentul 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Sub rezerva existenței într-o țară 
terță a unui cadru reglementar echivalent, 
precum și a unui acces efectiv la piața 
respectivei țări terțe pentru AFIA stabilite 
în Comunitate, după o perioadă de trei 
ani de la terminarea perioadei de 

eliminat
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transpunere trebuie să se permită statelor 
membre autorizarea AFIA în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, fără a fi necesar ca acestea să 
aibă un sediu social în Comunitate. 
Această perioadă ține cont de faptul ca 
acești AFIA, precum și țara terță în care 
sunt domiciliați trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie stabilite prin măsuri de 
implementare.

Or. en

Justificare

Consistent cu alte modificări privind echivalența și țările terțe.

Amendamentul 291
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Sub rezerva existenței într-o țară 
terță a unui cadru reglementar echivalent, 
precum și a unui acces efectiv la piața 
respectivei țări terțe pentru AFIA stabilite 
în Comunitate, după o perioadă de trei 
ani de la terminarea perioadei de 
transpunere trebuie să se permită statelor 
membre autorizarea AFIA în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, fără a fi necesar ca acestea să 
aibă un sediu social în Comunitate. 
Această perioadă ține cont de faptul ca 
acești AFIA, precum și țara terță în care 
sunt domiciliați trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie stabilite prin măsuri de 
implementare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Se anulează perioada de 3 ani în care AFIA din țări terțe au restricții în ceea ce privește 
primirea autorizației de a-și comercializa fondurile în UE, astfel încât să se elimine 
obstacolul protecționist creat de textul original.

Amendamentul 292
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este necesară clarificarea 
competențelor și obligațiilor autorităților 
competente responsabile cu implementarea 
prezentei directive și consolidarea 
mecanismelor necesare pentru asigurarea 
nivelului corespunzător de cooperare 
transfrontalieră în domeniul supravegherii.

(22) Este necesară clarificarea 
competențelor și obligațiilor autorităților 
competente responsabile cu implementarea 
prezentei directive și consolidarea 
mecanismelor necesare pentru asigurarea 
nivelului corespunzător de cooperare 
transfrontalieră în domeniul supravegherii.
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice și Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe (AEVMP) vor fi 
autoritățile competente pentru 
supravegherea transfrontalieră. 

Or. en

Justificare

Directiva AFIA ar trebui să țină seama de noul cadru european de supraveghere.

Amendamentul 293
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Importanța relativă a activităților
AFIA pe anumite piețe financiare, în 
special în cazurile în care produsele sau 
instrumentele subiacente pe care se 

(23) Importanța relativă a activităților FIA
pe anumite piețe financiare, în special în 
cazurile în care produsele sau 
instrumentele subiacente pe care se 
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bazează aceste piețe nu prezintă un interes 
material pentru FIA din administrare ar 
putea în anumite cazuri să împiedice buna 
funcționare a respectivelor piețe. Aceasta 
ar putea, de exemplu, să transforme aceste 
piețe în piețe excesiv de volatile sau ar 
putea afecta stabilirea corectă a prețurilor 
instrumentelor tranzacționate. Prin urmare, 
este considerat necesar să se garanteze că 
autoritățile competente au competențele 
necesare pentru a monitoriza activitățile 
AFIA pe respectivele piețe și pentru a 
interveni în situațiile în care ar fi necesară 
protejarea funcționării ordonate a acestor 
piețe.

bazează aceste piețe nu prezintă un interes 
material pentru FIA în cauză ar putea în 
anumite cazuri să împiedice buna 
funcționare a respectivelor piețe. Aceasta 
ar putea, de exemplu, să transforme aceste 
piețe în piețe excesiv de volatile sau ar 
putea afecta stabilirea corectă a prețurilor 
instrumentelor tranzacționate. Prin urmare, 
este considerat necesar să se garanteze că 
autoritățile competente au competențele 
necesare pentru a monitoriza activitățile 
AFIA pe respectivele piețe și pentru a 
interveni în situațiile în care ar fi necesară 
protejarea funcționării ordonate a acestor 
piețe. Implicarea FIA pe piețele 
produselor de bază trebuie limitată. În 
special, este necesară interzicerea 
prezenței FIA pe piețele produselor 
agricole de bază din Uniune. Comisia ar 
trebui să garanteze că cerințele privind 
FIA care investesc în piețele produselor 
de bază se aplică tuturor fondurilor din 
Uniune sau din țări terțe care fac 
asemenea investiții fără un interes 
material pentru produse sau instrumente.

Or. en

Justificare

Piețele produselor de bază ar trebui protejate de fondurile speculative.

Amendamentul 294
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre trebuie să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispozițiilor prezentei 
directive și trebuie să garanteze faptul că 
acestea sunt implementate. Sancțiunile 
trebuie să fie eficace, proporționale și 

(24) Statele membre ar trebui să 
stabilească, în conformitate cu orientările 
AEVMP, norme privind sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentei directive și trebuie să garanteze 
faptul că acestea sunt implementate. 
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disuasive. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

Sancțiunile trebuie să fie consecvente în întreaga Uniune și ar trebui, prin urmare, să fie 
elaborate în conformitate cu orientările AEVMP.

Amendamentul 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă ca fiecare FIA administrat în 
conformitate cu prezenta directivă să aibă 
un singur AFIA, care să fie responsabil 
pentru respectarea cerințelor din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că doar un AFIA ar trebui să fie autorizat în temeiul prezentei directive 
pentru fiecare FIA.

Amendamentul 296
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Este necesar să se adopte măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive în conformitate cu 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 

eliminat
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privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie.

Amendamentul 297
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de 
FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor măsuri este, de 
asemenea, stabilirea criteriilor utilizate de 
autoritățile competente atunci când 
evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum 
și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora este să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în 
numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a 

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, al căror scop este 
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească AFIA atunci 
când investesc în asemenea instrumente de 
securitizare. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, specificarea criteriilor 
conform cărora procedura de evaluare
poate fi considerată independentă în 
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permite AFIA să gestioneze riscurile 
specifice asociate vânzărilor în lipsă, 
inclusiv restricțiile pertinente care pot fi 
necesare pentru a proteja FIA de
expunerile nejustificate la risc. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele 
prezentei directive de gestionare a 
lichidității, în special cerințele minime de 
lichiditate pentru FIA. Scopul acestora
este să precizeze cerințele pe care trebuie 
să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
conform cărora un evaluator poate fi
considerat independent în sensul prezentei 
directive. Scopul acestora este specificarea 
condițiilor în care delegarea funcțiilor 
AFIA trebuie aprobată și condițiilor în 
care administratorul nu mai poate fi 
considerat administrator al FIA în cazul 
delegării excesive. Scopul acestora este
specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage 
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este 
să determine conținutul detaliat al 
modului în care AFIA care obțin 
controlul emitenților și al companiilor 
necotate trebuie să își îndeplinească 
obligațiile de informare a emitenților și a 
societăților necotate, precum și a 

sensul prezentei directive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice modalitățile, conținutul și 
frecvența schimburilor de informații cu 
privire la AFIA între autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
al AFIA și alte autorități competente atunci 
când activitățile unui AFIA individual sau
ale mai multor AFIA luați împreună pot 
avea un impact asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și al funcționării 
ordonate a piețelor. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să specifice 
procedurile pentru verificările la fața 
locului și investigări.
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acționarilor acestora și a reprezentanților 
angajaților, inclusiv informațiile care 
trebuie comunicate în rapoartele anuale 
ale FIA pe care le administrează. Scopul 
acestora este să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA investitorilor 
profesionali în statul membru de origine 
al AFIA. Scopul acestora este specificarea 
criteriilor generale de evaluare a 
echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul 
este stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii 
permanente. Scopul acestora este 
specificarea criteriilor generale de 
evaluare a măsurii în care țările terțe 
permit AFIA comunitare acces efectiv la 
piață, comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

Or. en

Justificare

Aliniere cu propunerile de modificare a textului legislativ.
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Amendamentul 298
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de 
FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor măsuri este, de 
asemenea, stabilirea criteriilor utilizate de 
autoritățile competente atunci când 
evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum 
și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora este să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este
să precizeze cerințele prezentei directive
de gestionare a lichidității, în special 
cerințele minime de lichiditate pentru 
FIA. Scopul acestora este să precizeze 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
inițiatorii de instrumente de securitizare 

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, al căror scop este
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze
sistemele și procedurile de gestionare a 
lichidității pe care AFIA trebuie să le 
utilizeze. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească AFIA atunci 
când investesc în asemenea instrumente de 
securitizare. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, specificarea procedurilor 
pentru evaluarea adecvată a activelor și 
acțiunilor sau unităților FIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice în privința depozitarilor 
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pentru ca AFIA să aibă dreptul de a investi 
în asemenea instrumente emise după 1 
ianuarie 2011. Scopul acestora este, de 
asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească AFIA atunci 
când investesc în asemenea instrumente de 
securitizare. Scopul acestora este
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora este specificarea condițiilor în care 
delegarea funcțiilor AFIA trebuie aprobată 
și condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
este specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage 
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este 
să determine conținutul detaliat al 
modului în care AFIA care obțin 
controlul emitenților și al companiilor 
necotate trebuie să își îndeplinească 
obligațiile de informare a emitenților și a 
societăților necotate, precum și a 
acționarilor acestora și a reprezentanților 
angajaților, inclusiv informațiile care 
trebuie comunicate în rapoartele anuale 
ale FIA pe care le administrează. Scopul 
acestora este să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA investitorilor 
profesionali în statul membru de origine 
al AFIA. Scopul acestora este specificarea 
criteriilor generale de evaluare a 
echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul 

modalitățile de separare a plăților în 
diferite conturi, noțiunile de păstrare și 
custodie, inclusiv modalitățile de separare 
a instrumentelor financiare și a 
drepturilor aferente în diferite conturi, 
determinarea momentului când 
instrumentele financiare și drepturile 
aferente pot fi păstrate sau menținute, fac 
obiectul comerțului regulat și când se 
produce o pierdere a instrumentelor 
financiare sau a drepturilor aferente, 
sarcinile de monitorizare ale depozitarilor, 
condițiile pentru delegare, inclusiv 
sarcinile de diligență ale depozitarilor și 
nevoia de acorduri de cooperare cu alte 
jurisdicții, condițiile pentru aprobarea 
depozitarilor, inclusiv o evaluare a 
capacității depozitarului de a oferi 
suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea condițiilor în care 
delegarea funcțiilor AFIA ar trebui
aprobată și condițiilor în care 
administratorul nu mai poate fi considerat 
administrator al FIA în cazul delegării 
excesive. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, specificarea conținutului și 
formatului raportului anual pe care AFIA 
trebuie să îl pună la dispoziție pentru 
fiecare FIA din administrare și specificarea 
obligațiilor AFIA de a furniza informații 
investitorilor și rapoarte autorităților 
competente, precum și frecvența acestora. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA, în special cu 
privire la efectul de levier, precum și 
frecvența și formatul raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, specificarea 
momentului când efectul de levier este 
considerat a fi utilizat în mod sistematic. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 



PE439.111v02-00 140/161 AM\804881RO.doc

RO

este stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii 
permanente. Scopul acestora este 
specificarea criteriilor generale de 
evaluare a măsurii în care țările terțe 
permit AFIA comunitare acces efectiv la 
piață, comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

asemenea, specificarea principiilor pe 
care autoritățile competente ar trebui să le 
utilizeze atunci când examinează 
aplicarea de limite cu privire la efectele de 
levier. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau ale mai multor AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

Or. en

Justificare

Modificări necesare în vederea alinierii cu propunerile. Cuvântul „supraveghere” de la 
articolul 17 a fost schimbat cu „monitorizare” pentru a face clară distincția față de cerințele 
OPCVM de „supraveghere”, care nu ar trebui să se aplice.

Amendamentul 299
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
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aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de 
FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor măsuri este, de 
asemenea, stabilirea criteriilor utilizate de 
autoritățile competente atunci când 
evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum 
și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora este să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este
să precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca 
AFIA să aibă dreptul de a investi în 
asemenea instrumente emise după 1 
ianuarie 2011. Scopul acestora este, de 
asemenea, să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească AFIA atunci 
când investesc în asemenea instrumente 
de securitizare. Scopul acestora este
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora este specificarea condițiilor în care 
delegarea funcțiilor AFIA trebuie aprobată 

articolul 290 din tratat, al căror scop este 
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să precizeze când gestionarea 
riscurilor nu trebuie separată, precum și 
obligațiile referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA ar trebui aprobată și 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea obligațiilor de informare 
impuse AFIA referitoare la efectul de 
levier și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să determine conținutul 
detaliat al modului în care AFIA care obțin
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și condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
este specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage 
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul 
membru de origine al AFIA.  Scopul 
acestora este specificarea criteriilor 
generale de evaluare a echivalenței 
standardelor de evaluare ale țărilor terțe 
în cazul în care evaluatorul este stabilit 
într-o țară terță, echivalența legislației 
țărilor terțe în materie de depozitari și, în 
scopul autorizării AFIA stabiliți în țări 
terțe, echivalența normelor prudențiale și 
a supravegherii permanente. Scopul 
acestora este specificarea criteriilor 
generale de evaluare a măsurii în care 
țările terțe permit AFIA comunitare acces 
efectiv la piață, comparabil cu accesul 
acordat de Comunitate AFIA din țări 
terțe. Scopul acestora este să specifice 
modalitățile, conținutul și frecvența 

o influență dominantă asupra emitenților și
a companiilor necotate ar trebui să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau ale mai multor AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.
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schimburilor de informații cu privire la 
AFIA între autoritățile competente ale 
statului membru de origine al AFIA și alte 
autorități competente atunci când 
activitățile unui AFIA individual sau a mai 
multor AFIA luate împreună pot avea un 
impact asupra stabilității instituțiilor 
financiare importante din punct de vedere 
sistemic și al funcționării ordonate a 
piețelor pe care activează AFIA. Scopul 
acestora este să specifice procedurile 
pentru verificările la fața locului și 
investigări.

Or. en

Justificare

Aceste modificări sunt coerente cu cele anterioare.

Amendamentul 300
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de 
FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor măsuri este, de 
asemenea, stabilirea criteriilor utilizate de 
autoritățile competente atunci când 
evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, al căror scop este 
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
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și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora este să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
conform cărora un evaluator poate fi 
considerat independent în sensul prezentei
directive. Scopul acestora este specificarea 
condițiilor în care delegarea funcțiilor 
AFIA trebuie aprobată și condițiilor în care 
administratorul nu mai poate fi considerat 
administrator al FIA în cazul delegării 
excesive. Scopul acestora este specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 

trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele prezentei directive de gestionare a 
lichidității, în special cerințele minime de 
lichiditate pentru FIA. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
inițiatorii de instrumente de securitizare 
pentru ca un FIA să aibă dreptul de a 
investi în asemenea instrumente emise 
după 1 ianuarie 2011. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească
FIA atunci când investesc în asemenea 
instrumente de securitizare. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA ar trebui aprobată și 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în
cazul delegării excesive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care FIA trebuie să îl pună la dispoziție 
și specificarea obligațiilor AFIA de a 
furniza informații investitorilor și rapoarte 
autorităților competente, precum și 
frecvența acestora. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, specificarea 
obligațiilor de informare impuse FIA
referitoare la efectul de levier și frecvența 
raportărilor către autoritățile competente și 
a informării investitorilor. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, să stabilească 
limitele nivelului de levier pe care FIA îl 
pot utiliza. Scopul acestora ar trebui să fie, 
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investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Scopul acestora este
specificarea criteriilor generale de evaluare 
a echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii 
permanente. Scopul acestora este
specificarea criteriilor generale de evaluare 
a măsurii în care țările terțe permit AFIA
comunitare acces efectiv la piață, 
comparabil cu accesul acordat de
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

de asemenea, să determine conținutul 
detaliat al modului în care FIA care obțin o 
influență dominantă asupra emitenților și a
companiilor necotate ar trebui să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA investitorilor 
profesionali în statul membru de origine al 
AFIA. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea criteriilor generale 
de evaluare a echivalenței standardelor de 
evaluare ale țărilor terțe în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță, 
echivalența legislației țărilor terțe în 
materie de depozitari și, în scopul 
autorizării FIA stabilite în țări terțe,
specificarea criteriilor generale de 
evaluare a unei cooperări fiscale și 
prudențiale eficiente. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, specificarea
criteriilor generale de evaluare a măsurii în 
care țările terțe permit AFIA din Uniune
acces efectiv la piață, comparabil cu 
accesul acordat de Uniune AFIA din țări 
terțe. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la FIA și AFIA între
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice (CERS), Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) 
și autoritățile competente ale statului 
membru de origine al FIA și AFIA atunci 
când activitățile unui FIA și AFIA 
individual sau ale mai multor FIA și AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
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Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de 
FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor măsuri este, de 
asemenea, stabilirea criteriilor utilizate de 
autoritățile competente atunci când 
evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum 
și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora este să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, al căror scop este 
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze principiile pe 
care AFIA trebuie să le respecte în ceea 
ce privește politicile și practicile lor de 
remunerare. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
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asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
conform cărora un evaluator poate fi 
considerat independent în sensul prezentei 
directive. Scopul acestora este specificarea 
condițiilor în care delegarea funcțiilor 
AFIA trebuie aprobată și condițiilor în care 
administratorul nu mai poate fi considerat 
administrator al FIA în cazul delegării 
excesive. Scopul acestora este specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 

nejustificate la risc. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele prezentei directive de gestionare a 
lichidității, în special cerințele minime de 
lichiditate pentru FIA. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
inițiatorii de instrumente de securitizare 
pentru ca AFIA să aibă dreptul de a investi 
în asemenea instrumente emise după 1 
ianuarie 2011. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să precizeze cerințele pe 
care trebuie să le îndeplinească AFIA 
atunci când investesc în asemenea 
instrumente de securitizare. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
stabilească cerințele privind capitalul 
inițial și cel permanent al AFIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA ar trebui aprobată și 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea obligațiilor de informare 
impuse AFIA referitoare la efectul de 
levier și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să stabilească limitele 
nivelului de levier pe care AFIA îl pot 
utiliza când administrează FIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin o influență 
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rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Scopul acestora este
specificarea criteriilor generale de evaluare 
a echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii permanente. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
generale de evaluare a măsurii în care țările 
terțe permit AFIA comunitare acces efectiv 
la piață, comparabil cu accesul acordat de
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

dominantă asupra emitenților și a
companiilor necotate ar trebui să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora ar trebui 
să fie, de asemenea, să specifice 
conținutul detaliat al declarațiilor care 
trebuie furnizate în legătură cu 
extragerea de valoare. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să specifice 
tipurile de restricții sau condițiile care pot 
fi impuse comercializării FIA investitorilor 
profesionali în statul membru de origine al 
AFIA. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea criteriilor generale 
de evaluare a echivalenței standardelor de 
evaluare ale țărilor terțe în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță, 
echivalența legislației țărilor terțe în 
materie de depozitari și, în scopul 
autorizării AFIA stabiliți în țări terțe, 
echivalența normelor prudențiale și a 
supravegherii permanente. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
criteriilor generale de evaluare a măsurii în 
care țările terțe permit AFIA din Uniune
acces efectiv la piață, comparabil cu 
accesul acordat de Uniune AFIA din țări 
terțe. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau ale mai multor AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.
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Amendamentul 302
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de FIA 
a căror active administrate nu depășesc 
pragul stabilit în prezenta directivă își pot 
exercita dreptul de a fi privite ca AFIA 
aflate sub incidența directivei. Scopul 
acestor măsuri este, de asemenea, stabilirea 
criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interes pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora este să precizeze 
obligațiile referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte actele 
delegate necesare pentru implementarea 
prezentei directive în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, de stabilire a 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depășesc pragul 
stabilit în prezenta directivă își pot exercita 
dreptul de a fi privite ca AFIA aflate sub 
incidența directivei. Scopul acestor acte ar 
trebui să fie, de asemenea, stabilirea 
criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interes pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, să precizeze obligațiile 
referitoare la gestionarea riscurilor care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție de 
riscurile pe care AFIA le suportă în numele 
FIA din administrare, precum și toate 
dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele prezentei directive de gestionare a 



PE439.111v02-00 150/161 AM\804881RO.doc

RO

acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor
conform cărora un evaluator poate fi 
considerat independent în sensul 
prezentei directive. Scopul acestora este 
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA trebuie aprobată și 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
este specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Scopul acestora este 
specificarea criteriilor generale de evaluare 

lichidității, în special cerințele minime de 
lichiditate pentru FIA. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
inițiatorii de instrumente de securitizare 
pentru ca AFIA să aibă dreptul de a investi 
în asemenea instrumente emise după 1 
ianuarie 2011. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să precizeze cerințele pe 
care trebuie să le îndeplinească AFIA 
atunci când investesc în asemenea 
instrumente de securitizare. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea condițiilor în care 
administratorul nu mai poate fi considerat 
administrator al FIA în cazul delegării 
excesive. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, specificarea conținutului și 
formatului raportului anual pe care AFIA 
trebuie să îl pună la dispoziție pentru 
fiecare FIA din administrare și specificarea 
obligațiilor AFIA de a furniza informații 
investitorilor și rapoarte autorităților 
competente, precum și frecvența acestora. 
Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare la 
efectul de levier și frecvența raportărilor 
către autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora ar trebui să
fie, de asemenea, să stabilească limitele 
nivelului de levier pe care AFIA îl pot 
utiliza când administrează FIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin o influență 
dominantă asupra emitenților și a
companiilor necotate ar trebui să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA investitorilor 
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a echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii permanente. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
generale de evaluare a măsurii în care țările 
terțe permit AFIA comunitare acces efectiv 
la piață, comparabil cu accesul acordat de
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

profesionali în statul membru de origine al 
AFIA. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea criteriilor generale 
de evaluare a echivalenței standardelor de 
evaluare ale țărilor terțe în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță, 
echivalența legislației țărilor terțe în 
materie de depozitari și, în scopul 
autorizării AFIA stabiliți în țări terțe, 
echivalența normelor prudențiale și a 
supravegherii permanente. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
criteriilor generale de evaluare a măsurii în 
care țările terțe permit AFIA din Uniune
acces efectiv la piață, comparabil cu 
accesul acordat de Uniune AFIA din țări 
terțe. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau ale mai multor AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

Or. en

Justificare

Evaluările se fac deja de experți independenți, după caz, atunci când circumstanțele o impun. 
Obligativitatea de a efectua evaluări 100% independente va crește costurile pentru fonduri și 
va reduce veniturile pentru investitori.
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Amendamentul 303
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de FIA 
a căror active administrate nu depășesc 
pragul stabilit în prezenta directivă își pot 
exercita dreptul de a fi privite ca AFIA 
aflate sub incidența directivei. Scopul 
acestor măsuri este, de asemenea, stabilirea 
criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interes pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora este să precizeze 
obligațiile referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 

(27) Este necesar să fie împuternicită 
Comisia să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
special cele necesare pentru implementarea 
prezentei directive. În acest sens, Comisia 
trebuie să aibă posibilitatea de a adopta
acte de stabilire a procedurilor conform 
cărora AFIA care administrează portofolii 
de FIA a căror active administrate nu 
depășesc pragul stabilit în prezenta 
directivă își pot exercita dreptul de a fi 
privite ca AFIA aflate sub incidența 
directivei. Scopul acestor acte ar trebui să 
fie, de asemenea, stabilirea criteriilor 
utilizate de autoritățile competente atunci 
când evaluează dacă AFIA își respectă 
obligațiile referitoare la exercitarea 
activității, tipurile de conflicte de interes pe 
care AFIA trebuie să le identifice, precum 
și măsurile corespunzătoare pe care AFIA 
trebuie să le ia privitor la procedurile 
interne și de organizare pentru 
identificarea, prevenirea, gestionarea și 
divulgarea conflictelor de interese. Scopul 
acestora ar trebui să fie să precizeze 
obligațiile referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
cerințele prezentei directive de gestionare a 
lichidității, în special cerințele minime de 
lichiditate pentru FIA. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, să precizeze 
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instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
conform cărora un evaluator poate fi 
considerat independent în sensul prezentei 
directive. Scopul acestora este specificarea 
condițiilor în care delegarea funcțiilor 
AFIA trebuie aprobată și condițiilor în care 
administratorul nu mai poate fi considerat 
administrator al FIA în cazul delegării 
excesive. Scopul acestora este specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Scopul acestora este 
specificarea criteriilor generale de evaluare 
a echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența 
legislației țărilor terțe în materie de 

cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
inițiatorii de instrumente de securitizare 
pentru ca AFIA să aibă dreptul de a investi 
în asemenea instrumente emise după 1 
ianuarie 2011. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să precizeze cerințele pe 
care trebuie să le îndeplinească AFIA 
atunci când investesc în asemenea 
instrumente de securitizare. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea criteriilor conform cărora un 
evaluator poate fi considerat independent 
în sensul prezentei directive. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA ar trebui aprobată și 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
conținutului și formatului raportului anual 
pe care AFIA trebuie să îl pună la 
dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea,
specificarea obligațiilor de informare 
impuse AFIA referitoare la efectul de 
levier și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, să stabilească limitele 
nivelului de levier pe care AFIA îl pot 
utiliza când administrează FIA. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin o influență 
dominantă asupra emitenților și a 
companiilor necotate ar trebui să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora ar trebui să 
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depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii permanente. 
Scopul acestora este specificarea criteriilor 
generale de evaluare a măsurii în care țările 
terțe permit AFIA comunitare acces efectiv 
la piață, comparabil cu accesul acordat de
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

fie, de asemenea, să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA investitorilor 
profesionali în statul membru de origine al 
AFIA. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, specificarea criteriilor generale 
de evaluare a echivalenței standardelor de 
evaluare ale țărilor terțe în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță, 
echivalența legislației țărilor terțe în 
materie de depozitari și, în scopul 
autorizării AFIA stabiliți în țări terțe, 
echivalența normelor prudențiale și a 
supravegherii permanente. Scopul acestora
ar trebui să fie, de asemenea, specificarea 
criteriilor generale de evaluare a măsurii în 
care țările terțe permit AFIA din Uniune
acces efectiv la piață, comparabil cu 
accesul acordat de Uniune AFIA din țări 
terțe. Scopul acestora ar trebui să fie, de 
asemenea, să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau ale mai multor AFIA
luați împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor. Scopul 
acestora ar trebui să fie, de asemenea, să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări. Scopul acestora 
ar trebui să fie, de asemenea, stabilirea 
faptului că standardele unei anumite țări 
terțe de evaluare a fondurilor sunt 
echivalente celor aplicabile în Uniune în 
cazul în care evaluatorul este stabilit într-
o țară terță. Scopul acestora ar trebui să 
fie, de asemenea, stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la depozitari este echivalentă 
cu prezenta directivă. Scopul acestora ar 
trebui să fie, de asemenea, stabilirea 
faptului că legislația unei anumite țări 
terțe referitoare la reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
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a AFIA este echivalentă cu prezenta 
directivă. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, stabilirea măsurii în care o 
țară terță acordă AFIA din Uniune acces 
efectiv la piață comparabil cu accesul 
acordat de Uniune AFIA din respectiva 
țară terță. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, stabilirea de modele 
standard de notificare și atestare, precum 
și stabilirea procedurii de schimb de 
informații între autorități competente.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care întregul conținut al acestui articol este reținut.

Amendamentul 304
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În vederea asigurării unui mediu 
concurențial echitabil pentru AFIA, 
instituțiile de credit și ceilalți participanți 
pe piață, Comisia ar trebui să revizuiască 
Directiva 2009/…/CE pentru a introduce 
cerințe calitative și de menținere în cazul 
în care OPCVM investesc în produse 
securitizate.

Or. en

Justificare

Cerințe calitative și de menținere pentru produsele securitizate ar trebui să se aplice și în 
cazul OPCVM pentru a evita un mediu concurențial inechitabil. 
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Amendamentul 305
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aceste măsuri având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii de reglementare cu 
control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată 
anterior trebuie să facă obiectul 
procedurii de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5 din aceeași 
decizie. Scopul respectivelor măsuri este 
stabilirea faptului că standardele unei 
anumite țări terțe de evaluare a fondurilor 
sunt echivalente celor aplicabile în 
Comunitate în cazul în care evaluatorul 
este stabilit într-o țară terță. Scopul 
acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la depozitari este echivalentă 
cu prezenta directivă. Scopul acestora este 
stabilirea faptului că legislația unei 
anumite țări terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă cu prezenta directivă. Scopul 
acestora este stabilirea măsurii în care o 
țară terță acordă AFIA comunitare acces 
efectiv la piață comparabil cu accesul 
acordat de Comunitate AFIA din 
respectiva țară terță. Scopul acestora este 
stabilirea de modele standard de 
notificare și atestare, precum și stabilirea 
procedurii de schimb de informații între 
autorități competente.

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie.

Amendamentul 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aceste măsuri având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii de reglementare cu 
control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
trebuie să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din aceeași decizie. Scopul 
respectivelor măsuri este stabilirea 
faptului că standardele unei anumite țări 
terțe de evaluare a fondurilor sunt 
echivalente celor aplicabile în Comunitate 
în cazul în care evaluatorul este stabilit 
într-o țară terță. Scopul acestora este 
stabilirea faptului că legislația unei 
anumite țări terțe referitoare la depozitari 
este echivalentă cu prezenta directivă. 
Scopul acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la reglementarea prudențială 
și supravegherea permanentă este 
echivalentă cu prezenta directivă. Scopul 
acestora este stabilirea măsurii în care o 
țară terță acordă AFIA comunitare acces 
efectiv la piață comparabil cu accesul 
acordat de Comunitate AFIA din 
respectiva țară terță. Scopul acestora este
stabilirea de modele standard de notificare 
și atestare, precum și stabilirea procedurii
de schimb de informații între autorități 

(28) Aceste acte având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii prevăzute la articolul 
290 din tratat. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
ar trebui să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din Decizia 1999/468/CE.
Măsurile respective ar trebui să 
stabilească modele standard de notificare 
și atestare, precum și să stabilească 
procedura de schimb de informații între 
autorități competente.
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competente.

Or. en

Justificare

Aliniere cu propunerile de modificare a textului legislativ.

Amendamentul 307
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aceste măsuri având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii de reglementare cu 
control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
trebuie să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din aceeași decizie. Scopul 
respectivelor măsuri este stabilirea 
faptului că standardele unei anumite țări 
terțe de evaluare a fondurilor sunt 
echivalente celor aplicabile în Comunitate 
în cazul în care evaluatorul este stabilit 
într-o țară terță. Scopul acestora este 
stabilirea faptului că legislația unei 
anumite țări terțe referitoare la depozitari 
este echivalentă cu prezenta directivă. 
Scopul acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la reglementarea prudențială 
și supravegherea permanentă este 
echivalentă cu prezenta directivă. Scopul 
acestora este stabilirea măsurii în care o 
țară terță acordă AFIA comunitare acces 
efectiv la piață comparabil cu accesul 
acordat de Comunitate AFIA din 

(28) Aceste acte având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii prevăzute la articolul 
290 din tratat. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
ar trebui să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din Decizia 1999/468/CE.  
Măsurile respective ar trebui să 
stabilească modele standard de notificare 
și atestare, precum și să stabilească 
procedura de schimb de informații între 
autorități competente.
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respectiva țară terță. Scopul acestora este
stabilirea de modele standard de notificare 
și atestare, precum și stabilirea procedurii
de schimb de informații între autorități 
competente.

Or. en

Justificare

Aceste modificări sunt coerente cu cele anterioare.

Amendamentul 308
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aceste măsuri având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii de reglementare cu 
control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
trebuie să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din aceeași decizie. Scopul 
respectivelor măsuri este stabilirea faptului 
că standardele unei anumite țări terțe de 
evaluare a fondurilor sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță. 
Scopul acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe referitoare 
la depozitari este echivalentă cu prezenta 
directivă. Scopul acestora este stabilirea 
faptului că legislația unei anumite țări 
terțe referitoare la reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
este echivalentă cu prezenta directivă. 
Scopul acestora este stabilirea măsurii în 

(28) Aceste acte având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate 
potrivit procedurii prevăzute la articolul 
290 din tratat. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
ar trebui să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din Decizia 1999/468/CE. 
Scopul respectivelor măsuri ar trebui să fie
stabilirea faptului că standardele unei 
anumite țări terțe de evaluare a fondurilor 
sunt echivalente celor aplicabile în Uniune
în cazul în care evaluatorul este stabilit 
într-o țară terță. Scopul acestora ar trebui 
să fie, de asemenea, stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe referitoare 
la depozitari este echivalentă cu prezenta 
directivă. Scopul acestora ar trebui să fie, 
de asemenea, stabilirea de modele standard 
de notificare și atestare, precum și 
stabilirea procedurii de schimb de 
informații între autorități competente.
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care o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectiva țară terță. Scopul acestora este
stabilirea de modele standard de notificare 
și atestare, precum și stabilirea procedurii 
de schimb de informații între autorități 
competente.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere că obiectivul
acțiunilor care trebuie întreprinse, mai 
precis asigurarea unui nivel înalt de 
protecție a consumatorilor și investitorilor 
prin stabilirea unui cadru comun de 
autorizare și supraveghere a AFIA nu poate 
fi atins în mod satisfăcător de statele 
membre, precum o demonstrează 
deficiențele legislațiilor naționale și a 
supravegherii existente a acestor 
protagoniști, și, prin urmare poate fi atins 
mai bine la nivel comunitar, , Comunitatea
poate adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității stabilit la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru realizarea acestor obiective.

(29) Având în vedere că obiectivul
prezentei Directive, mai precis asigurarea 
unui nivel înalt de protecție a 
consumatorilor și investitorilor prin 
stabilirea unui cadru comun de autorizare 
și supraveghere a AFIA nu poate fi atins în 
mod satisfăcător de statele membre, 
precum o demonstrează deficiențele 
legislațiilor naționale și a supravegherii 
existente a acestor protagoniști, și, prin 
urmare, poate fi atins mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea ar trebui să 
împuternicească AEVMP să acționeze ca 
o agenție de protecție a investitorilor, care 
are drept obiect certificarea noilor 
produse financiare și monitorizarea 
evoluției acestora. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru realizarea acestor obiective.

Or. en
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Justificare

La nivel european este nevoie urgentă de o agenție de protecție a investitorilor, care să 
certifice produsele financiare și să le clasifice în diferite categorii de risc, înainte de 
comercializarea produselor respective. AEVMP ar trebui să aibă această calitate.


