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Amendamentul 508
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea AFIA Autorizarea FIA

Or. en

Justificare

Ar trebui autorizate produsele (FIA), nu AFIA.

Amendamentul 509
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că niciun
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA sau nu 
comercializează acțiuni sau unități ale 
acestuia fără autorizare prealabilă.

(1) Statele membre se asigură că niciun
FIA nu este oferit investitorilor din 
Uniune fără autorizare prealabilă

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de 
acțiuni sau unități ale acestuia în 
Comunitate.

FIA care nu sunt autorizate în conformitate 
cu prezenta directivă nu pot fi oferite 
investitorilor din Uniune.

Or. en
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Justificare

Toate FIA care primesc fonduri de la investitorii europeni trebuie să intre sub incidența 
prezentei directive.

Amendamentul 510
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA sau nu 
comercializează acțiuni sau unități ale 
acestuia fără autorizare prealabilă.

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA fără autorizare 
prealabilă.

Entităților care nu sunt autorizate nici 
în conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de 
acțiuni sau unități ale acestuia în 
Comunitate. 

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare). Pentru a asigura 
securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent de structura sa 
juridică. Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele 
structuri de fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele 
numesc un administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.
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Amendamentul 511
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA sau nu 
comercializează acțiuni sau unități ale 
acestuia fără autorizare prealabilă.

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu furnizează servicii de 
administrare niciunui FIA fără autorizare 
prealabilă.

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de acțiuni 
sau unități ale acestuia în Comunitate.

Statele membre prevăd că doar entităților
autorizate în conformitate cu prezenta 
directivă le este permisă furnizarea de 
servicii de administrare unui FIA, cu 
excepția cazurilor de delegare de către 
AFIA în conformitate cu articolul 18 din 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare).

Amendamentul 512
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităților care nu sunt autorizate nici 
în conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 

eliminat
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furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de 
acțiuni sau unități ale acestuia în 
Comunitate. 

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu amendamentul propus în propunerea de compromis a președinției 
suedeze. Considerăm că este foarte important să se asigure că AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive (în special AFIA stabiliți în afara Comunității) nu li se interzice 
să comercializeze în Comunitate, drept plasamente private, FIA pe care le administrează.

Amendamentul 513
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităților care nu sunt autorizate nici 
în conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de 
acțiuni sau unități ale acestuia în 
Comunitate. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 514
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și 

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și nici, 
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nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de acțiuni 
sau unități ale acestuia în Comunitate.

în cazul unui AFIA stabilit în Uniune care 
nu intră sub incidența prezentei directive, 
în conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare unui 
FIA.

Or. en

Justificare

Este important să se recunoască faptul că, în anumite cazuri, FIA comercializează direct 
unități sau acțiuni ale FIA. Este întru totul adecvat să se solicite ca, pentru a permite această 
comercializare, să fie numit un AFIA din UE, dar în cazul în care FIA numește o terță parte 
pentru îndeplinirea rolului de AFIA, nu este necesar să se solicite ca în toate cazurile doar 
AFIA autorizat să fie în măsură să comercializeze unitățile sau acțiunile.

Amendamentul 515
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unui FIA sau comercializarea de acțiuni 
sau unități ale acestuia în Comunitate. 

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și nici, 
în cazul AFIA care nu intră sub incidența 
prezentei directive, în conformitate cu 
legislația națională a unui stat membru, nu 
le este permisă furnizarea de servicii de 
administrare unui FIA sau comercializarea 
de acțiuni sau unități ale acestuia în 
Uniune, cu excepția dispozițiilor exprese 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a permite excepții precum cele prevăzute la articolul 35 (astfel cum a fost modificat de 
amendamentul Hökmark nr. 34), clarificând faptul că pot să existe excepții la restricția 
generală de la articolul 4.
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Amendamentul 516
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și 
nici, în cazul AFIA care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă
furnizarea de servicii de administrare
unui FIA sau comercializarea de acțiuni 
sau unități ale acestuia în Comunitate.

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și nici, 
în cazul AFIA care nu intră sub incidența 
prezentei directive, în conformitate cu 
legislația națională a unui stat membru, nu 
le este permisă administrarea unui FIA sau 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
acestuia în Uniune, cu excepția cazurilor 
de delegare de către AFIA în conformitate 
cu articolul 18 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Aliniere cu dreptul comunitar (Directiva PIF și Directiva OPCVM) în ceea ce privește 
dispozițiile de delegare.

Amendamentul 517
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA nu se pot implica în alte activități 
decât administrarea de FIA, furnizarea de 
servicii de administrare a portofoliilor pe 
o bază discreționară și consultanță 
privind investițiile în instrumentele 
enumerate în secțiunea C din anexa I la 
Directiva 2004/39/CE. Statele membre pot 
autoriza AFIA să presteze unele dintre 
serviciile administrative și de 
comercializare menționate în anexa la 
prezenta directivă ca servicii auxiliare.
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Or. en

Amendamentul 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un AFIA poate solicita să fie 
autorizat în temeiul prezentei directive să 
comercializeze în Uniune, în conformitate 
cu prezenta directivă, FIA care au fost 
înființate înainte de termenul pentru 
transpunerea prezentei directive, cu 
condiția să transmită autorităților 
competente informațiile menționate la 
articolele 31 și 33, iar investitorilor 
informațiile menționate la articolul 20.

Or. en

Justificare

Este important să se introducă în textul prezentei directive o clauză de anterioritate și să se 
acorde timpul necesar AFIA, și în special investitorilor lor, pentru a se adapta la noile 
măsuri, în special în cazul în care lucrează cu fonduri de tip închis.

Amendamentul 519
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Autoritatea competentă autorizează 
FIA să fie AFIA cu excepția cazului în 
care directorii sau membrii organului de 
conducere al AFIA se bucură de o 
reputație suficient de bună și au o 
experiență satisfăcătoare în ceea ce 
privește tipul de operațiuni pe care le 
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desfășoară FIA pentru a se asigura că 
sunt respectate cerințele din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Se asigură că FIA are capacitățile necesare pentru a fi în măsură să îndeplinească cerințele 
din prezenta directivă. Această cerință se bazează pe cerințe care se aplică fondurilor 
autoadministrate de tip OPCVM.

Amendamentul 520
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AFIA pot fi autorizate să furnizeze 
servicii de administrare pentru toate sau 
doar pentru anumite tipuri de FIA.

eliminat

Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 
autorizat drept societate de investiții sau 
de administrare în temeiul Directivei 
2009/…/CE [Directiva OPCVM].

Or. en

Justificare

Nu se mai justifică din cauza amendamentelor anterioare.

Amendamentul 521
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 

eliminat
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autorizat drept societate de investiții sau 
de administrare în temeiul Directivei 
2009/…/CE [Directiva OPCVM].

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare). Pentru a asigura 
securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent de structura sa 
juridică. Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele 
structuri de fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele 
numesc un administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.

Amendamentul 522
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 
autorizat drept societate de investiții sau 
de administrare în temeiul Directivei
2009/…/CE [Directiva OPCVM].

În cazul în care AFIA deține o autorizație 
în temeiul prezentei directive sau o
societate de administrare sau de investiții 
deține o autorizație în temeiul Directivei
2009/65/CE, autoritățile competente 
autorizează AFIA în temeiul Directivei 
2009/65/CE sau societatea de 
administrare sau de investiții în temeiul 
prezentei directive, sub rezerva 
îndeplinirii cerințelor de autorizare 
suplimentare relevante. În acest sens, 
autoritățile competente solicită doar 
informațiile care nu au fost prezentate 
pentru obținerea autorizației inițiale, cu 
condiția ca acestea să nu se fi schimbat.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se admită similaritățile dintre anumite categorii de cerințe de reglementare care 
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se aplică administratorilor de OPCVM-uri și celor vizați de prezenta directivă. Pentru a evita 
impunerea unor costuri disproporționate AFIA și supraveghetorilor, se cuvine deci să li se 
permită firmelor care administrează deja fie OPCVM, fie FIA să solicite autorizația de a 
administra ambele tipuri de fonduri demonstrând doar că îndeplinesc eventualele cerințe 
suplimentare impuse de directiva care reglementează activitatea adițională, mai degrabă 
decât să solicite o autorizație complet nouă.

Amendamentul 523
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 
autorizat drept societate de investiții sau 
de administrare în temeiul Directivei
2009/…/CE [Directiva OPCVM].

În cazul în care AFIA deține o autorizație 
în temeiul prezentei directive sau o
societate de administrare sau de investiții 
deține o autorizație în temeiul Directivei
2009/65/CE, autoritățile competente 
autorizează AFIA în temeiul Directivei 
2009/65/CE sau societatea de 
administrare sau de investiții în temeiul 
prezentei directive, sub rezerva 
îndeplinirii cerințelor de autorizare 
suplimentare relevante.

În acest sens, autoritățile competente 
solicită doar informațiile care nu au fost 
prezentate pentru obținerea autorizației 
inițiale, cu condiția ca acestea să nu se fi 
schimbat.

Or. en

Justificare

Pentru a evita impunerea unor costuri disproporționate AFIA și supraveghetorilor, se cuvine 
deci să li se permită firmelor care administrează deja fie OPCVM, fie FIA să solicite 
autorizația de a administra ambele tipuri de fonduri demonstrând doar că îndeplinesc 
eventualele cerințe suplimentare impuse de directiva care reglementează activitatea 
adițională, mai degrabă decât să solicite o autorizație complet nouă.
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Amendamentul 524
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de serviciile de administrare, 
statele membre pot să autorizeze AFIA să 
ofere consultanță privind investițiile, ca 
activitate auxiliară. Această activitate 
reprezintă o cotă minoră din cifra de 
afaceri a AFIA.

Or. en

Amendamentul 525
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 4-8 nu se aplică societăților 
industriale de tip holding ale căror acțiuni 
sunt tranzacționate pe o piață 
reglementată din UE în măsura în care 
acestea dețin acțiuni la filialele lor sau la 
societățile lor asociate în scopul aplicării 
unei strategii de afaceri în domeniul 
industrial și care nu sunt înființate cu 
scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii lor prin vânzare într-un 
anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Societățile industriale de tip holding cotate sunt reglementate de Directiva privind prospectul 
și de Directiva privind transparența, precum și de dreptul național privind societățile 
comerciale, normele privind cotarea și alte reglementări naționale. Acestea asigură o 
transparență suficientă pentru investitori, autoritățile de reglementare și societate în general. 
Dispozițiile articolelor 4-8 sunt irelevante sau nepotrivite pentru acest tip de societăți.
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Amendamentul 526
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de administrare sau de 
investiții în sensul Directivei 2009/65/CE 
se consideră a fi autorizată și în sensul 
prezentei directive și poate administra 
organisme de plasament colectiv 
reglementate la nivel național care nu 
intră sub incidența Directivei 2009/65/CE.
La administrarea unui FIA, o societate de 
administrare sau de investiții în sensul 
Directivei 2009/65/CE respectă dispozițiile 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 527
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O societate de administrare sau de 
investiții în sensul Directivei 2009/65/CE 
se consideră a fi autorizată și în sensul 
prezentei directive și poate administra 
organisme de plasament colectiv 
reglementate la nivel național care nu 
intră sub incidența Directivei 2009/65/CE. 
La administrarea unui FIA, o societate de 
administrare sau de investiții în sensul 
Directivei 2009/65/CE respectă dispozițiile 
prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare). Pentru a asigura 
securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent de structura sa 
juridică. Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele 
structuri de fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele 
numesc un administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.

Amendamentul 528
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b)Fără a aduce atingere articolului 18, 
statele membre se asigură că fiecare FIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerințelor 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare). Pentru a asigura 
securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent de structura sa 
juridică. Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele 
structuri de fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele 
numesc un administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.
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Amendamentul 529
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fără a aduce atingere articolului 18, 
statele membre se asigură că fiecare FIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerințelor 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent 
de structura sa juridică.

Amendamentul 530
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fără a aduce atingere articolului 18, 
statele membre se asigură că fiecare FIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
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.
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Amendamentul 531
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fără a aduce atingere articolului 18, 
statele membre se asigură că fiecare FIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerințelor 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent 
de structura sa juridică.

Amendamentul 532
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fără a aduce atingere articolului 18, 
statele membre se asigură că fiecare FIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerințelor 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent 
de structura sa juridică.
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Amendamentul 533
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) O singură entitate juridică ar trebui 
să fie considerată AFIA unui anumit FIA 
și ar să fie responsabilă pentru 
respectarea cerințelor prezentei directive.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 534
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În funcție de forma lor juridică, FIA 
pot fi administrate intern sau pot numi un 
administrator extern.
În cazul în care FIA nu desemnează un 
administrator extern ca AFIA, FIA în 
sine este AFIA.

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  Ar trebui enunțat în mod clar principiul conform căruia entităților care 
nu sunt autorizate ca AFIA în temeiul prezentei directive nu ar trebui să li se permită să 
furnizeze servicii de administrare unor FIA (mai puțin prin delegare). Pentru a asigura 
securitatea juridică, fiecare FIA ar trebui să aibă un singur AFIA, indiferent de structura sa 
juridică. Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele 
structuri de fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele 
numesc un administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.
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Amendamentul 535
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În funcție de forma lor juridică, FIA 
pot fi administrate intern sau pot numi un 
administrator extern. În cazul în care FIA 
nu desemnează un administrator extern 
ca AFIA, FIA în sine este AFIA.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele structuri de 
fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele numesc un 
administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern ca AFIA, 
FIA în sine este AFIA.

Amendamentul 536
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În funcție de forma lor juridică, FIA 
pot fi administrate intern sau pot numi un 
administrator extern.
În cazul în care FIA nu desemnează un 
administrator extern ca AFIA, FIA în 
sine este AFIA.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele structuri de 
fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele numesc un 
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administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern ca AFIA, 
FIA în sine este AFIA.

Amendamentul 537
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În funcție de forma lor juridică, FIA 
pot fi administrate intern sau pot numi un 
administrator extern.
În cazul în care FIA nu desemnează un 
administrator extern ca AFIA, FIA în 
sine este AFIA.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să țină seama de diferențele existente între diversele structuri de 
fonduri, de exemplu faptul că unele fonduri sunt autoadministrate, iar altele numesc un 
administrator extern. În cazul în care FIA nu desemnează un administrator extern ca AFIA, 
FIA în sine este AFIA.

Amendamentul 538
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Statele membre pot autoriza FIA să 
fie AFIA. Cu toate acestea, un FIA poate 
avea un singur AFIA.

Or. en

Justificare

Confirmă faptul că statele membre pot, dar nu sunt obligate să autorizeze FIA să acționeze ca 
AFIA. Cu toate acestea, pentru a asigura răspunderea juridică clară, un singur AFIA ar 
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urma să fie permis.

Amendamentul 539
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) AFIA este:
(a) un administrator extern, care este o 
persoană juridică numită de FIA sau în 
numele acestuia (AFIA numit) și care 
este, în temeiul acestei numiri, 
responsabilă de administrarea întregului 
portofoliu al FIA; sau
(b) în cazul în care dispozițiile în temeiul 
căruia a fost înființat FIA impun ca 
acesta să aibă un organ de conducere 
responsabil pentru administrarea FIA, iar 
organul de conducere în cauză nu 
desemnează un administrator extern ca 
AFIA, FIA în sine este autorizat ca AFIA.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să țină seama de structura FIA care sunt constituite ca societăți în temeiul 
legislației privind societăților comerciale din statele membre și care intră sub incidența unei 
cerințe legale de a constitui un consiliu de administrație ca organ de conducere (de exemplu, 
în cazul fondurilor comune de plasament), membrii consiliului de administrație fiind aleși de 
acționarii FIA și având față de aceștia din urmă obligații fiduciare. Ar fi evitate orice 
conflicte dacă FIA însuși ar fi autorizat ca AFIA.
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Amendamentul 540
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Activități autorizate

(1) Statele membre impun ca AFIA 
externi care intră sub incidența prezentei 
directive să nu desfășoare alte activități 
decât administrarea unuia sau mai multor 
FIA în conformitate cu prezenta directivă, 
cu excepția activităților de administrare și 
comercializare enumerate în anexa II la 
Directiva 2009/65/CE, a activităților 
aferente activelor subiacente ale FIA, a 
emisiunii și răscumpărării de unități și 
acțiuni ale FIA și a serviciilor 
suplimentare de administrare a unui 
OPCVM conform autorizației dobândite 
în temeiul Directivei 2009/65/CE sau a 
serviciilor prevăzute la articolul 6 
alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE 
pentru care AFIA este autorizat.
(2) Statele membre se asigură că AFIA 
autoadministrate care intră sub incidența 
prezentei directive nu desfășoară alte 
activități decât activitățile de administrare 
internă enumerate în anexa II la 
Directiva 2009/65/CE, cu excepția 
comercializării FIA în cauză, a 
activităților conexe activelor subiacente 
ale acelui FIA sau emisiunii și 
răscumpărării de unități și acțiuni ale 
FIA.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot autoriza un AFIA 
extern să presteze, în plus față de 
serviciile prevăzute la alineatul (1), 
următoarele servicii:
(a) administrarea de portofolii de 
investiții, inclusiv cele deținute de fonduri 
de pensii și instituții pentru furnizarea de 
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pensii ocupaționale în sensul articolului 
19 alineatul (1) din Directiva 2003/41/CE, 
în conformitate cu mandatele conferite 
individual de investitori pe o bază 
discreționară;
(b) servicii auxiliare:
(i) primirea și transmiterea de ordine 
legate de FIA;
(ii) activități de păstrare și gestionare în 
legătură cu FIA, inclusiv servicii conexe, 
cum ar fi administrarea de 
numerar/garanții;
(iii) consultanță pentru investiții privind 
unul sau mai multe dintre instrumentele 
enumerate în anexa I secțiunea C din 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Justificare

Aliniere la directivele OPCVM și PIF.

Amendamentul 541
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Activități autorizate

(1) Statele membre impun ca AFIA 
externi care intră sub incidența prezentei 
directive să nu desfășoare alte activități 
decât administrarea unuia sau mai multor 
FIA în conformitate cu prezenta directivă, 
cu excepția serviciilor prevăzute la 
punctele 2 și 3 din anexă, a activităților 
aferente activelor subiacente ale FIA, a 
emisiunii și răscumpărării de unități și 
acțiuni ale FIA, a serviciilor suplimentare 
de administrare a unui OPCVM conform 
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autorizației dobândite în temeiul 
Directivei 2009/65/CE sau a serviciilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE pentru care AFIA 
este autorizat.
(2) Statele membre impun ca AFIA 
administrate intern care intră sub 
incidența prezentei directive să nu 
desfășoare alte activități decât activitățile 
de administrare internă enumerate la 
punctele 2 și 3 din anexă, activitățile 
conexe activelor subiacente ale acelui 
FIA sau emisiunea și răscumpărarea de
unități și acțiuni ale FIA.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot autoriza un AFIA 
extern să presteze, în plus față de 
serviciile prevăzute la alineatul (1), 
următoarele servicii:
(a) administrarea de portofolii de investiții 
și activități conexe activelor subiacente 
ale acestor portofolii, inclusiv cele 
deținute de fonduri de pensii și instituții 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
în sensul articolului 19 alineatul (1) din 
Directiva 2003/41/CE, în conformitate cu 
mandatele conferite individual de 
investitori pe o bază discreționară; și
(b) ca servicii auxiliare:
(i) primirea și transmiterea de ordine 
legate de FIA;
(ii) activitatea de consultanță pentru 
investiții privind unul sau mai multe 
dintre instrumentele enumerate în anexa I 
secțiunea C din Directiva 2004/39/CE;
(iii) activități de păstrare și gestionare în 
legătură cu FIA, inclusiv servicii conexe, 
cum ar fi administrarea de 
numerar/garanții.
(4) În temeiul prezentei directive, AFIA 
nu sunt autorizați să presteze exclusiv 
serviciile menționate la alineatul (3) sau 
să presteze servicii auxiliare dacă nu sunt 
autorizați  pentru serviciile prevăzute la 
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alineatul (3) litera (a) sau să presteze 
exclusiv activitățile prevăzute la punctele 
2 și 3 din anexă. 
(5) Articolul 2 alineatul (2) și articolele 
12, 13 și 19 din Directiva 2004/39/CE se 
aplică prestării de către AFIA a serviciilor 
menționate la alineatul (3) de la prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Definirea activităților de administrare și a serviciilor auxiliare pe care un AFIA le poate 
furniza. Limitarea serviciilor de administrare la servicii de bază de administrare a 
portofoliului colectiv (anexă), în conformitate cu Directiva OPCVM, precum și la servicii 
auxiliare (administrare discreționară de portofoliu și unele servicii auxiliare) este foarte 
importantă pentru evitarea conflictelor de interes dintre activitățile fiduciare legate de 
administrarea investițiilor și alte activități (din domeniul bancar, al asigurărilor etc.).

Amendamentul 542
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Activități autorizate

 (1) Statele membre impun ca AFIA 
externi care intră sub incidența prezentei 
directive să nu desfășoare alte activități 
decât administrarea unuia sau mai multor 
FIA în conformitate cu prezenta directivă, 
cu excepția serviciilor prevăzute la 
punctele 2 și 3 din anexă, a activităților 
aferente activelor subiacente ale FIA, a 
emisiunii și răscumpărării de unități și 
acțiuni ale FIA, a serviciilor suplimentare 
de administrare a unui OPCVM conform 
autorizației dobândite în temeiul 
Directivei 2009/65/CE sau a serviciilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE pentru care AFIA 
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este autorizat.
(2) Statele membre impun ca AFIA 
administrate intern care intră sub 
incidența prezentei directive să nu 
desfășoare alte activități decât activitățile 
de administrare internă enumerate la 
punctele 2 și 3 din anexă, activitățile 
conexe activelor subiacente ale acelui 
FIA sau emisiunea și răscumpărarea de 
unități și acțiuni ale FIA.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot autoriza un AFIA 
extern să presteze, în plus față de 
serviciile prevăzute la alineatul (1), 
următoarele servicii:
(a) administrarea de portofolii de investiții 
și activități conexe activelor subiacente 
ale acestor portofolii, inclusiv cele 
deținute de fonduri de pensii și instituții 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
în sensul articolului 19 alineatul (1) din 
Directiva 2003/41/CE, în conformitate cu 
mandatele conferite individual de 
investitori pe o bază discreționară; și
(b) ca servicii auxiliare:
(i) primirea și transmiterea de ordine 
legate de FIA;
(ii) activitatea de consultanță pentru 
investiții privind unul sau mai multe 
dintre instrumentele enumerate în anexa I 
secțiunea C din Directiva 2004/39/CE;
(iii) activități de păstrare și gestionare în 
legătură cu FIA, inclusiv servicii conexe, 
cum ar fi administrarea de 
numerar/garanții.
(4) În temeiul prezentei directive, AFIA 
nu sunt autorizați să presteze exclusiv 
serviciile menționate la alineatul (3) sau 
să presteze servicii auxiliare dacă nu sunt 
autorizați  pentru serviciile prevăzute la 
alineatul (3) litera (a) sau să presteze 
exclusiv activitățile prevăzute la punctele 
2 și 3 din anexă. 
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(5) Articolul 2 alineatul (2) și articolele 
12, 13 și 19 din Directiva 2004/39/CE se 
aplică prestării de către AFIA a serviciilor 
menționate la alineatul (3) de la prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Limitarea serviciilor de administrare la servicii de bază de administrare a portofoliului 
colectiv (anexă), în conformitate cu Directiva OPCVM, precum și la servicii auxiliare 
(administrare discreționară de portofoliu și unele servicii auxiliare) este foarte importantă 
pentru evitarea conflictelor de interes dintre activitățile fiduciare legate de administrarea 
investițiilor și alte activități (din domeniul bancar, al asigurărilor etc.), în special dacă 
entități precum instituțiile de credit, societățile de asigurare etc. nu mai sunt excluse din 
domeniul de aplicare.

Amendamentul 543
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Activitățile AFIA

(1) Statele membre impun ca AFIA 
externi care intră sub incidența prezentei 
directive să nu desfășoare alte activități 
decât administrarea unuia sau mai multor 
FIA în conformitate cu prezenta directivă, 
cu excepția activităților prevăzute la 
punctele 2 și 3 din anexa la prezenta 
directivă, a activităților aferente activelor 
subiacente ale FIA, a emisiunii și 
răscumpărării de unități și acțiuni ale 
FIA, a serviciilor suplimentare de 
administrare a unui OPCVM conform 
autorizației dobândite în temeiul 
Directivei 2009/65/CE și a serviciilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE pentru care AFIA 
este autorizat.
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(2) Statele membre impun ca AFIA 
administrate intern care intră sub 
incidența prezentei directive să nu 
desfășoare alte activități decât activitățile 
de administrare internă ale FIA în cauză 
enumerate la punctele 2 și 3 din anexă, 
activitățile conexe activelor subiacente ale 
acelui FIA și emisiunea și răscumpărarea 
de unități și acțiuni ale FIA.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot autoriza un AFIA 
extern să presteze, în plus față de 
administrarea unui sau mai multor FIA, 
următoarele servicii:
(a) administrarea de portofolii de 
investiții, inclusiv cele deținute de fonduri 
de pensii și instituții pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale în sensul articolului 
19 alineatul (1) din Directiva 2003/41/CE, 
în conformitate cu mandatele conferite 
individual de investitori pe o bază 
discreționară;
(b) ca servicii auxiliare:
(i) consultanță pentru investiții;
(ii) activitatea de păstrare și gestionare 
legată de titlurile de participare ale 
organismelor de plasament colectiv.
(4) În temeiul prezentei directive, AFIA 
nu sunt autorizate să presteze exclusiv 
serviciile prevăzute la alineatul (3) sau să 
desfășoare exclusiv activitățile prevăzute 
la punctele 2 și 3 din anexa I la prezenta 
directivă.
(5) Articolul 2 alineatul (2) și articolele 
12, 13 și 19 din Directiva 2004/39/CE se 
aplică prestării de către AFIA a serviciilor 
menționate la alineatul (3) de la prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Definirea activităților de administrare și a serviciilor auxiliare pe care un AFIA le poate 
furniza. Limitarea serviciilor de administrare la servicii de bază de administrare a 
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portofoliului colectiv (articolul 3d și anexa), în conformitate cu Directiva OPCVM, precum și 
la servicii auxiliare la articolul 4a (nou) (administrare discreționară de portofoliu și unele 
servicii auxiliare) este foarte importantă pentru evitarea conflictelor de interes dintre 
activitățile fiduciare legate de administrarea investițiilor și alte activități (din domeniul 
bancar, al asigurărilor etc.).

Amendamentul 544
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizația este emisă de autoritățile 
competente ale statului membru gazdă în 
care se intenționează comercializarea FIA 
către investitori. Autorizația emisă de 
autoritățile competente ale statului 
membru gazdă nu este valabilă pentru 
comercializarea FIA în orice alt stat 
membru.
Autorizațiile valabile în toate statele 
membre sunt emise de AEVMP. FIA care 
nu sunt constituite în Uniune nu pot 
solicita o astfel de autorizație. 

Un AFIA care solicită autorizarea 
furnizează autorităților competente din 
statul membru unde își are sediul social
următoarele:

Un FIA care solicită autorizarea furnizează 
autorităților competente următoarele:

Or. en

Justificare

Pașaportul european trebuie să fie emis de către o agenție europeană pentru a evita 
arbitrajul de reglementare între statele membre. Statul membru gazdă ar trebui să aibă 
posibilitatea să nu autorizeze comercializarea unui FIA dintr-o țară terță către investitorii 
naționali.
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Amendamentul 545
Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA care solicită autorizarea 
furnizează autorităților competente din 
statul membru unde își are sediul social 
următoarele:

(1) Un AFIA care solicită autorizarea 
furnizează autorităților competente din 
statul membru unde își are sediul social 
sau, în cazul unui AFIA care nu este 
stabilit în Uniune, autorităților 
competente din statul membru în care 
intenționează să desfășoare cea mai mare 
parte a activităților sale de comercializare 
a FIA pe care îl administrează
următoarele:

Or. en

Amendamentul 546
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA care solicită autorizarea
furnizează autorităților competente din 
statul membru unde își are sediul social
următoarele:

Statele membre impun ca AFIA care 
solicită autorizarea să furnizeze
autorităților competente din statul membru
de origine următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 547
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) informații despre persoanele care 
desfășoară efectiv activitățile AFIA;

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt esențiale și ar trebui să fie adăugate.

Amendamentul 548
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații cu privire la identitatea 
acționarilor sau membrilor direcți sau 
indirecți, ai AFIA, persoane fizice sau 
juridice care dețin participații calificate, 
precum și valoarea respectivelor 
participații;

(a) informații cu privire la identitatea 
acționarilor sau membrilor direcți sau 
indirecți ai AFIA, persoane fizice sau 
juridice, care dețin participații calificate, 
precum și valoarea respectivelor 
participații în momentul depunerii cererii 
de autorizare; acest punct nu se aplică 
FIA autoadministrate; 

Or. en

Justificare

Această obligație nu ar trebui se aplice FIA autoadministrate.
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Amendamentul 549
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații cu privire la identitatea 
acționarilor sau membrilor direcți sau 
indirecți, ai AFIA, persoane fizice sau 
juridice care dețin participații calificate, 
precum și valoarea respectivelor 
participații;

(a) informații cu privire la persoanele care 
desfășoară efectiv activitatea AFIA și
identitatea acționarilor sau membrilor 
direcți sau indirecți ai AFIA, persoane 
fizice sau juridice, care dețin participații 
calificate, precum și valoarea respectivelor 
participații;

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.

Amendamentul 550
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) informații privind identitatea AFIA;

Or. en

Justificare

Întrucât cererea de autorizare este depusă de FIA, este necesar să se furnizeze informații 
privind identitatea AFIA.
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Amendamentul 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile în 
temeiul capitolelor III, IV și, după caz, V, 
VI și VII;

(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile ce îi 
revin în temeiul capitolelor III și IV și, 
după caz, V, VI și VII și informații privind 
statele membre în care AFIA 
intenționează că comercializeze FIA pe 
care le administrează;

Or. en

Amendamentul 552
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile în 
temeiul capitolelor III, IV și, după caz, V, 
VI și VII;

(b) un program de activitate  care prezintă 
structura organizatorică a AFIA, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile ce îi 
revin în temeiul capitolelor III și IV și, 
după caz, V, VI și VII;

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 553
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile în 
temeiul capitolelor III, IV și, după caz, V, 
VI și VII;

(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care FIA și 
AFIA care îl administrează intenționează 
să își respecte obligațiile ce le revin în 
temeiul capitolelor III și IV și, după caz, V, 
VI și VII;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 554
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații detaliate cu privire la
caracteristicile FIA pe care intenționează 
să le administreze, inclusiv numele 
statului membru sau al țării terțe pe al 
cărui teritoriu acestea sunt domiciliate;

(c) informații privind strategiile de 
investiții, inclusiv politica AFIA cu privire 
la utilizarea efectului de levier, și 
profilurile de risc și alte caracteristici ale
FIA pe care le administrează sau
intenționează să le administreze, inclusiv
informații privind statele membre sau 
țările terțe în care sunt stabiliți sau se 
așteaptă să fie stabiliți;
(ca) informații despre domiciliul 
fondurilor subiacente, dacă acest FIA este 
un fond de fonduri;
(cb) informații despre domiciliul fondului 
de tip „master”;

Or. en
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Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.

Amendamentul 555
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații detaliate cu privire la 
caracteristicile FIA pe care intenționează 
să le administreze, inclusiv numele statului 
membru sau al țării terțe pe al cărui 
teritoriu acestea sunt domiciliate;

(c) informații detaliate cu privire la 
caracteristicile FIA, inclusiv numele
statelor membre sau ale țărilor terțe pe al 
cărui teritoriu acestea sunt domiciliate;

Or. en

Justificare

Autorizarea FIA.

Amendamentul 556
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale fiecărui FIA pe care AFIA 
intenționează să îl administreze;

(d) regulamentul sau actele constitutive ale
fondului;

Or. en
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Justificare

Autorizarea FIA.

Amendamentul 557
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale fiecărui FIA pe care AFIA
intenționează să îl administreze;

(d) regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale fiecărui FIA pe care AFIA
îl administrează;

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.

Amendamentul 558
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Dacă sunt deja disponibile, 
regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale fiecărui FIA pe care 
AFIA intenționează să îl administreze;

Or. en
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Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.

Amendamentul 559
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea delegării către terțe părți a
funcțiilor serviciilor de administrare
menționate la articolul 18 și, după caz, 
articolul 35;

(e) dacă sunt deja disponibile, informații 
cu privire la dispozițiile luate în vederea 
delegării către terțe părți a funcțiilor 
menționate la articolul 18;

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 560
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea delegării către terțe părți a
funcțiilor serviciilor de administrare 
menționate la articolul 18 și, după caz, 
articolul 35;

(e) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea delegării către terțe părți a
funcțiilor serviciilor de administrare 
menționate la articolul 18;

Or. en

Amendamentul 561
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea păstrării activelor FIA, inclusiv, 
după caz, dispozițiile luate în temeiul 
articolului 38;

(f) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea păstrării activelor FIA, după 
caz;

Or. en

Amendamentul 562
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații cu privire la dispozițiile luate 
în vederea păstrării activelor FIA, inclusiv, 
după caz, dispozițiile luate în temeiul 
articolului 38;

(f) dacă sunt deja disponibile, informații 
cu privire la dispozițiile luate în vederea 
păstrării activelor FIA;
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Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.

Amendamentul 563
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informațiile suplimentare menționate la 
articolul 20 alineatul (1).

(g) dacă sunt deja disponibile, informațiile 
suplimentare menționate la articolul 20 
alineatul (1) pentru fiecare FIA pe care 
AFIA îl administrează sau pe care 
intenționează să îl administreze.

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 564
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) în cazul în care FIA solicită 
autorizarea ca AFIA, numele directorilor 
sau ale membrilor organului de 
conducere al FIA și detalii privind 
pregătirea și experiența lor în legătură cu 
activitățile FIA.

Or. en

Justificare

În cazul în care urmează să fie autorizat ca AFIA, FIA furnizează autorității competente 
informații care să confirme că directorii sau membrii organului său de conducere sunt în 
măsură să îndeplinească obligațiile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul 565
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) în cazul în care un FIA 
autoadministrat solicită autorizarea ca 
AFIA, numele membrilor organului de 
conducere al FIA și detalii privind 
pregătirea și experiența lor în legătură cu 
tipul de activități desfășurate de FIA.

Or. en

Justificare

Această clarificare este justificată de structura fondului.
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Amendamentul 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) informații privind istoricul AFIA și, 
în cazul în care AFIA este o persoană 
juridică, informații privind istoricul 
reprezentanților săi legali, ai directorilor 
și ai principalilor săi angajați;

Or. en

Amendamentul 567
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care FIA este autorizat să fie 
AFIA, iar acțiunile sau unitățile FIA sunt 
comercializate pe piețe publice, FIA nu 
este obligat să furnizeze informațiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera 
(a), dar trebui să furnizeze detalii privind 
piețele pe care sunt comercializate 
acțiunile sau unitățile și să specifice unde 
poate fi verificat registrul său de acțiuni.

Or. en

Justificare

Pentru FIA ale căror acțiuni sau unități sunt comercializate pe piețe publice, informațiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu ar avea foarte mare valoare și ar s-ar 
perima foarte rapid, deoarece acțiunile ar fi tranzacționate continuu. Alternativa ar fi ca 
acestea să ofere informații mai utile autorităților competente și să se asigure o supraveghere 
eficace.



PE439.125v01-00 42/144 AM\804981RO.doc

RO

Amendamentul 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul principal al AFIA trebuie să fie în 
aceeași țară ca și sediul social.

eliminat

Or. en

Justificare

Se instituie o procedură coordonată pentru a proteja investitorii din statele membre în care 
vor fi comercializate fondurile. Decizia finală aparține statului membru de origine, dar 
statele membre gazdă sunt consultate și au acces permanent la toate informațiile pertinente.

Amendamentul 569
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul principal al AFIA trebuie să fie în
aceeași țară ca și sediul social.

AFIA trebuie să fie constituit în mod legal 
în statul membru în care își are sediul 
social.

Or. en

Justificare

AFIA și FIA din afara UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care sunt 
înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru al UE ar trebui să fie tratate, 
în sensul prezentei directive, în același fel ca AFIA și FIA din UE.
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Amendamentul 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile furnizate unei autorități 
competente în temeiul alineatului (1), 
precum și orice modificare sau adăugire 
adusă acestora sunt transmise fără 
întârziere de autoritatea în cauză statelor 
membre în care AFIA intenționează să 
comercializeze FIA pe care le 
administrează și depuse imediat de 
respectiva autoritate la Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM). 
CAERPVM instituie și utilizează o bază 
de date specifică pentru stocarea acestor 
informații, care este accesibilă 
autorităților competente din toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

Se instituie o procedură coordonată pentru a proteja investitorii din statele membre în care 
vor fi comercializate fondurile. Decizia finală aparține statului membru de origine, dar 
statele membre gazdă sunt consultate și au acces permanent la toate informațiile pertinente.

Amendamentul 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de șase săptămâni de la 
primirea notificării, autoritățile 
competente ale statelor membre în care 
AFIA intenționează să comercializeze 
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FIA pe care le administrează are dreptul:
(a) să solicite autorității competente la 
care AFIA a depus cererea orice 
informații suplimentare privind AFIA 
solicitant pe care are dreptul să le solicite 
autoritatea competentă sesizată inițial;
(b) să furnizeze informații autorității 
competente la care AFIA a depus cererea;
(c) să obiecteze față de autorizarea 
solicitantului și să primească din partea 
autorității competente la care AFIA a 
depus cererea un răspuns detaliat la
obiecțiile respective. 

Or. en

Justificare

Se instituie o procedură coordonată pentru a proteja investitorii din statele membre în care 
vor fi comercializate fondurile. Decizia finală aparține statului membru de origine, dar 
statele membre gazdă sunt consultate și au acces permanent la toate informațiile pertinente.

Amendamentul 572
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Registrul central

(1) AEVMP ține un registru central 
public care conține următoarele date 
pentru fiecare FIA și pentru fiecare 
AFIA:
(a) un număr de identificare unic;
(b) denumirea fiecărui FIA și AFIA;
(c) autoritatea competentă care 
supraveghează AFIA.
(2) Pentru fiecare FIA, registrul conține: 
(a) AFIA responsabil;
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(b) depozitarul;
(c) evaluatorul.
(3) Registrul se publică în format 
electronic și este accesibil publicului pe 
internet. Exploatarea comercială a FIA 
este condiționată de înregistrare și poate 
începe după efectuarea acesteia. 

Or. en

Justificare

Numeroasele autorități de supraveghere ar considera util un registru central la nivel 
european care să faciliteze investitorilor și supraveghetorilor naționali identificarea FIA și 
AFIA. Acest registru ar facilita creșterea transparenței transfrontaliere, obținerea 
documentației depuse pentru autorizarea FIA, precum și identificarea potențialelor riscuri 
corelate din portofoliile diverselor FIA.

Amendamentul 573
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Registrul central

(1) AEVMP ține un registru central 
public care conține următoarele date 
pentru fiecare FIA și pentru fiecare 
AFIA:
(a) un număr de identificare unic;
(b) denumirea fiecărui FIA și AFIA;
(c) autoritatea competentă care 
supraveghează AFIA.
(2) Pentru fiecare FIA, registrul conține: 
(a) AFIA responsabil;
(b) depozitarul;
(c) evaluatorul.
(3) Registrul se publică în format 
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electronic și este accesibil publicului pe 
internet. Exploatarea comercială a FIA 
este condiționată de înregistrare și poate 
începe după efectuarea acesteia.

Or. en

Justificare

Numeroasele autorități de supraveghere ar considera util un registru central la nivel 
european care să faciliteze investitorilor și supraveghetorilor naționali identificarea FIA și 
AFIA. Acest registru ar facilita creșterea transparenței transfrontaliere, obținerea 
documentației depuse pentru autorizarea FIA, precum și identificarea potențialelor riscuri 
corelate din portofoliile diverselor FIA.

Amendamentul 574
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru inițial acordă autorizația doar 
dacă estimează că AFIA va putea să 
îndeplinească condițiile prezentei directive.

(1) Autoritățile competente acordă 
autorizația doar dacă estimează că FIA și 
AFIA care îl administrează vor putea să 
îndeplinească condițiile din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Amendamentul anterior a definit autoritatea competentă relevantă și domeniul de aplicare al 
autorizării. 

Amendamentul 575
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statului (1) Autoritățile competente ale statului 
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membru inițial acordă autorizația doar dacă 
estimează că AFIA va putea să 
îndeplinească condițiile prezentei directive.

membru de origine acordă autorizația de a 
acționa ca AFIA doar dacă estimează că 
AFIA va putea să îndeplinească condițiile 
din prezenta directivă. Regulamentul 
fondului și celelalte acte prevăzute la 
articolul 5 alineatul (1) litera (d) nu sunt 
supuse autorizării.

Or. en

Amendamentul 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru inițial acordă autorizația doar dacă 
estimează că AFIA va putea să 
îndeplinească condițiile prezentei directive.

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine acordă autorizația doar 
dacă estimează că AFIA va putea să 
îndeplinească condițiile din prezenta 
directivă, după analizarea obiecțiunilor 
primite în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 577
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea pot consulta AEVMP în cazul în 
care se confruntă cu dificultăți.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să fie consultată în cazurile 
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dificile pentru a asigura condiții echitabile de concurență și aplicarea efectivă a prezentei 
directive.

Amendamentul 578
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizația este valabilă în toate statele 
membre.

Doar autorizația emisă de AEVMP unui 
FIA domiciliat în Uniune este valabilă în 
toate statele membre.

Or. en

Justificare

Amendamentul anterior a definit autoritatea competentă relevantă și domeniul de aplicare al 
autorizării.

Amendamentul 579
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine refuză autorizarea când 
buna desfășurare a activității lor de 
supraveghere este împiedicată de:

(2) Autoritățile competente refuză 
autorizarea când buna desfășurare a 
activității lor de supraveghere este 
împiedicată de:

Or. en

Justificare

Amendamentele anterioare au definit autoritățile competente relevante.
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Amendamentul 580
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația acoperă dispozițiile în 
materie de delegare luate de AFIA și 
comunicate în cerere.

eliminat

Or. en

Justificare

O cerință de autorizare pentru dispozițiile de delegare ar fi disproporționată pentru AFIA, 
fără să aducă beneficii cuantificabile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor directivei. 
Pentru detalii suplimentare, a se vedea justificarea la amendamentele propuse la articolul 18.

Amendamentul 581
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația acoperă dispozițiile în 
materie de delegare luate de AFIA și 
comunicate în cerere.

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere cu dreptul comunitar (Directiva PIF și Directiva OPCVM) în ceea ce privește 
dispozițiile de delegare.
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Amendamentul 582
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente ale statului 
membru pot restrânge domeniul de 
aplicare al autorizației, în special în 
privința categoriilor de FIA pe care AFIA 
este autorizată să le administreze, precum 
și în privința dispozițiilor în materie de 
delegare.

Autoritățile competente pot restrânge 
domeniul de aplicare al autorizației, în 
special în privința dispozițiilor de delegare.

Or. en

Justificare

Autorizarea FIA.

Amendamentul 583
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită categoriei de 
risc în care se încadrează FIA pe care 
AFIA este autorizat să le administreze.

Or. en

Justificare

Fondurile prezintă un potențial de risc diferit, care depinde de strategia de investiții. Un fond 
care nu depinde de evoluția pieței trebuie evaluat diferit, spre exemplu, de un fond de tip 
„long-only”, care, fiind un model unidirecțional, stimulează formarea bulelor speculative.
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Amendamentul 584
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente informează 
solicitantul, în termen de două luni de la 
data înaintării unui dosar complet, dacă i s-
a acordat sau nu autorizația.

(4) Autoritățile competente informează 
solicitantul în scris, în termen de două luni 
de la data înaintării unui dosar complet, 
dacă i s-a acordat sau nu autorizația.

Or. en

Amendamentul 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Refuzul autorizării sau impunerea de 
restricții sunt motivate.

Refuzul autorizării sau impunerea de 
restricții sunt motivate. În cazul în care 
autoritățile competente nu informează 
solicitantul, lipsa unui răspuns se 
consideră a fi echivalentă cu respingerea 
fără justificare a autorizării solicitate.

Or. en

Amendamentul 586
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) AFIA poate începe prestarea de 
servicii de administrare în statul membru 
de origine din momentul acordării 
autorizației.

(5) AFIA poate începe să primească 
fonduri de la investitori din momentul 
acordării autorizației.
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Or. en

Amendamentul 587
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Condiții speciale de acordare a 

autorizației pentru FIA domiciliate în țări 
terțe 

(1) Dacă AFIA al FIA care solicită 
autorizarea este stabilit pe teritoriul 
Uniunii, AFIA va fi responsabil de 
respectarea condițiilor prevăzute în 
prezenta directivă de către FIA domiciliat 
într-o țară terță, ca și când FIA ar fi 
domiciliat în Uniune.
(2) Dacă FIA și AFIA sunt stabiliți într-o 
țară terță, autorizația poate fi acordată 
numai dacă FIA și AFIA respectă 
următoarele prevederi din prezenta 
directivă:
(a) capitolul III, cu excepția articolelor 12 
și 13, în cazul în care FIA nu operează pe 
piețele financiare din Uniune;
(b) capitolul IV;
(c) capitolul V, cu excepția cazului în care 
FIA nu operează pe piețele financiare din 
Uniune și nu achiziționează societăți 
necotate în Uniune.
Îndeplinirea condițiilor din prezenta 
directivă trebuie să fie validată printr-o 
procedură de diligență derulată de una 
sau mai multe persoane împuternicite 
prin lege să auditeze conturi în 
conformitate cu Directiva 2006/43/CE. 
Autorizația va fi acordată de autoritățile 
competente pe baza raportului de audit, 
care va trebui repetat anual.
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(3) Autorizația impune ca FIA să fie 
stabilit într-o țară sau jurisdicție care face 
schimb integral de informații cu statul 
membru, în scopuri fiscale, în 
conformitate cu standardele convenite la 
nivel internațional prevăzute la articolul 
26 din Convenția Fiscală Model a OECD.

(4) Autorizația impune ca FIA să fie 
stabilit într-o țară care garantează un 
schimb de informații eficient cu AEVMP 
privind probleme de natură prudențială.
(5) Atunci când FIA este domiciliat într-o 
țară terță, autoritățile competente pot 
prelungi perioada menționată la articolul 
6 alineatul (4), dacă acest lucru este 
necesar pentru a verifica dacă sunt 
îndeplinite condițiile impuse de prezenta 
directivă.
(6) Atunci când FIA este domiciliat într-o 
țară terță, autoritățile competente din 
statul membru în care FIA a solicitat 
autorizarea pot impune condiții 
suplimentare pentru a-și proteja 
investitorii, în cazul în care consideră 
acest lucru necesar.
(7) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază conținutul procedurii de 
diligență și al schimbului eficient de 
informații privind problemele de natură 
prudențială.

Or. en

Justificare

FIA domiciliate în țări terțe pot avea acces la piața europeană de îndată ce îndeplinesc 
condițiile impuse de prezenta directivă cu privire la protecția investitorilor.
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Amendamentul 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a 
Procedură și condiții pentru înregistrarea 
AFIA care nu sunt importante din punct 

de vedere sistemic
(1) Atunci când se înregistrează, un AFIA 
care nu este important din punct de 
vedere sistemic furnizează autorităților 
competente ale statului său membru de 
origine informațiile prevăzute la articolul 
5 literele (-a)-(a), (c) și (g), precum și 
următoarele informații:
(a) un program de activitate, inclusiv 
informații privind modul în care AFIA 
intenționează să respecte obligațiile 
înscrise în capitolul IV;
(b) structura organizatorică a AFIA.
(2) Autoritățile competente confirmă 
înregistrarea imediat după prezentarea 
tuturor informațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Principala prioritate a prezentei directive este limitarea riscurilor 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.
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Amendamentul 589
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de implementare, AFIA notifică
autoritățile competente ale statului membru 
de origine cu privire la schimbările 
referitoare la informațiile comunicate în 
cererea inițială care pot afecta în mod 
substanțial condițiile de acordare a 
autorizației, în special schimbările aduse 
strategiei și politicii de investiții ale FIA 
administrate de acesta, ale regulamentelor 
și actelor constitutive ale FIA, precum și 
cu privire la orice FIA nou pe care AFIA 
intenționează să îl administreze.

Înainte de implementare, AFIA informează
autoritățile competente ale statului membru 
de origine cu privire la schimbările 
materiale aduse condițiilor în care a fost 
acordată autorizația inițială, în special 
schimbările materiale aduse programului 
de activitate al AFIA, precum și strategiei 
și politicii de investiții ale FIA administrate 
de acesta.

Or. en

Justificare

Condițiile privind investițiile realizate de investitorii profesioniști fac adesea obiectul unor 
schimbări relativ rapide. Trebuie ca AFIA să se poată adapta imediat în mod corespunzător. 
Dacă aceste schimbări ar face obiectul unui control efectuat de autoritatea competentă în 
termen de o lună, întârzierile care ar decurge ar afecta în mod negativ AFIA pe plan 
concurențial.

Amendamentul 590
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de implementare, AFIA notifică
autoritățile competente ale statului 
membru de origine cu privire la 
schimbările referitoare la informațiile 
comunicate în cererea inițială care pot 
afecta în mod substanțial condițiile de 
acordare a autorizației, în special 
schimbările aduse strategiei și politicii de 

Înainte de implementare, AFIA informează
autoritățile competente cu privire la 
schimbările referitoare la informațiile 
comunicate în cererea inițială care pot 
afecta în mod substanțial condițiile de 
acordare a autorizației unui FIA, în special 
schimbările aduse strategiei și politicii de 
investiții, regulamentelor și actelor 
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investiții ale FIA administrate de acesta, 
ale regulamentelor și actelor constitutive 
ale FIA, precum și cu privire la orice FIA 
nou pe care AFIA intenționează să îl 
administreze.

constitutive ale FIA.

Or. en

Justificare

Autorizarea FIA.

Amendamentul 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui FIA administrat intern ale 
cărui acțiuni sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
informațiile referitoare la schimbările 
privind acționarii AFIA cu participație 
calificată trebuie notificate autorităților 
competente înainte de implementare, 
numai atunci când respectivii acționari 
sunt sau li se cere să fie reprezentați în 
conducerea FIA sau exercită sau încearcă 
să exercite control sau influență asupra 
Consiliului de administrație sau 
conducerii FIA.

Or. en

Justificare

Pentru a evita obstacolele inutile în calea tranzacționării acțiunilor FIA și a investițiilor în 
aceste acțiuni, ar fi bine să se limiteze obligația unei notificări prealabile către autoritățile de 
supraveghere la acele cazuri în care schimbările privind participațiile calificate afectează 
sau pot afecta componența Consiliului de administrație, modifică sau pot modifica controlul 
asupra FIA (de exemplu, în cazul unei preluări) sau pot constitui o influență nedominantă 
asupra consiliului sau conducerii FIA (de exemplu, în cazul unui fond speculativ sau acționar 
„activist” care se alătură conducerii FIA pentru a influența strategia sau deciziile acestuia).
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Amendamentul 592
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de lună de la primirea 
notificării autoritățile competente aprobă, 
impun restricții sau resping respectivele 
schimbări.

Dacă autoritățile competente decid să 
impună restricții sau să respingă
respectivele schimbări, acestea informează 
AFIA în termen de o lună de la primirea 
notificării. Dacă autoritățile competente 
nu se opun schimbărilor în decursul 
perioadei de evaluare, acestea pot fi 
implementate.

Or. en

Justificare

Condițiile privind investițiile realizate de investitorii profesioniști fac adesea obiectul unor 
schimbări relativ rapide. Trebuie ca AFIA să se poată adapta imediat în mod corespunzător. 
Dacă aceste schimbări ar face obiectul unui control efectuat de autoritatea competentă în 
termen de o lună, întârzierile care ar decurge ar afecta în mod negativ AFIA pe plan 
concurențial.

Amendamentul 593
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu se aplică 
în cazul schimbărilor de strategie sau 
politică de investiții ale FIA administrate 
de AFIA care au fost comercializate doar 
către investitori profesioniști. AFIA 
informează în mod corespunzător 
autoritățile competente cu privire la aceste 
schimbări.
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Or. en

Justificare

Condițiile privind investițiile realizate de investitorii profesioniști fac adesea obiectul unor 
schimbări relativ rapide. Trebuie ca AFIA să se poată adapta imediat în mod corespunzător. 
Dacă aceste schimbări ar face obiectul unui control efectuat de autoritatea competentă în 
termen de o lună, întârzierile care ar decurge ar afecta în mod negativ AFIA pe plan 
concurențial.

Amendamentul 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui FIA administrat intern ale 
cărui acțiuni sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
informațiile referitoare la schimbările 
privind acționarii AFIA cu participație 
calificată trebuie notificate autorităților 
competente înainte de implementare, 
numai atunci când respectivii acționari 
sunt sau li se cere să fie reprezentați în 
conducerea FIA sau exercită sau încearcă 
să exercite control sau influență asupra 
Consiliului de administrație sau 
conducerii FIA.

Or. en

Justificare

În cazul FIA cotate și tranzacționate pe piețe reglementate, operațiunile curente de 
tranzacționare pe piață pot determina schimbări ocazionale sau frecvente în participațiile 
care depășesc 10% din capitalul sau drepturile de vot ale FIA. 

Pentru a evita obstacolele inutile în calea tranzacționării acțiunilor FIA și a investițiilor în 
aceste acțiuni, ar fi bine să se limiteze obligația unei notificări prealabile către autoritățile de 
supraveghere la acele cazuri în care schimbările privind participațiile calificate afectează 
sau pot afecta componența Consiliului de administrație, modifică sau pot modifica 
conducerea FIA sau pot constitui o influență nedominantă asupra Consiliului sau conducerii 
FIA.
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Amendamentul 595
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază criteriile pentru evaluarea 
schimbărilor substanțiale aduse 
condițiilor în care a fost acordată 
autorizația.

Or. en

Amendamentul 596
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot retrage 
autorizația eliberată unui AFIA în cazul în 
care acesta:

Autoritățile competente pot retrage 
autorizația eliberată unui FIA în cazul în 
care acest FIA:

Or. en

Justificare

Autorizarea FIA.
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Amendamentul 597
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Autoritățile competente vor informa 
AEVMP de patru ori pe an și într-o formă 
consolidată cu privire la autorizațiile 
acordate sau refuzate și la aplicarea 
articolelor 6,7 și 8 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să primească toate informațiile 
relevante în scopuri statistice și de monitorizare, astfel încât să se asigure o concurență 
loială și o aplicare efectivă a prezentei directive.

Amendamentul 598
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Capitolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul 2a
Obligații pentru AFIA care administrează 

portofolii de FIA care nu utilizează 
efectul de levier și care gestionează active 
cu o valoare mai mică de 1 miliard EUR

Articolul 8a
Domeniul de aplicare

Acest capitol se aplică AFIA care 
administrează portofolii de FIA ale căror 
active administrate nu depășesc în total 
pragul de 1 miliard EUR atunci când 
portofoliul de FIA este compus din FIA 
care nu utilizează efectul de levier și 
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pentru care dreptul de rambursare nu se 
poate exercita într-o perioadă de 5 ani de 
la data constituirii fiecărui FIA.

Articolul 8b
Condiții de autorizare

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
care intră sub incidența prezentei 
directive nu furnizează servicii de 
administrare FIA sau nu comercializează 
acțiuni sau unități de FIA fără autorizare 
prealabilă.
Societăților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă și nici, 
în cazul administratorilor de fonduri de 
investiții alternative care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, nu le este permisă 
furnizarea de servicii de administrare 
unor FIA pe teritoriul Uniunii.
Societățile care nu sunt autorizate în 
conformitate cu:
(a) capitolul II sau capitolul VII din 
prezenta directivă;
(b) Directiva 2004/39/CE; sau 
(c) Directiva 2006/48/CE 
nu sunt autorizate să comercializeze în 
Uniune unități sau acțiuni de FIA, cu 
condiția ca orice persoană să poată 
comercializa acțiuni sau unități de FIA 
către investitorii dintr-un stat membru în
conformitate cu legislația națională a 
respectivului stat membru.
(2) AFIA pot fi autorizate să furnizeze 
servicii de administrare pentru toate sau 
doar pentru anumite categorii de FIA.
Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 
autorizat drept societate de investiții sau 
de administrare în conformitate cu 
Directiva 2009/65/CE.

Articolul 8c
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Procedura de acordare a autorizației
Un AFIA care solicită autorizarea 
furnizează autorităților competente din 
statul membru unde își are sediul social 
următoarele:
(a) informații cu privire la identitatea 
acționarilor sau membrilor direcți sau 
indirecți ai AFIA, persoane fizice sau 
juridice, care dețin participații calificate, 
precum și valoarea respectivelor 
participații;
(b) un program de activitate, inclusiv 
informații despre modul în care AFIA 
intenționează să își respecte obligațiile în 
conformitate cu dispozițiile din capitolele 
III, IV, V, VI și VII;
(c) informații despre categoriile de FIA pe 
care intenționează să le administreze;
(d) după caz, informații cu privire la 
dispozițiile luate în vederea delegării către 
părți terțe unor funcții esențiale sau 
importante ale serviciilor de administrare 
menționate la articolul 18 și, după caz, la 
articolul 35;
(e) informații privind măsurile luate 
pentru păstrarea activelor FIA.
Sediul principal al AFIA trebuie să fie în 
aceeași țară ca sediul social.

Articolul 8d
Condiții de acordare a autorizației

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine acordă autorizația 
doar dacă estimează că AFIA va putea să 
îndeplinească condițiile din prezenta 
directivă.
Autorizația este valabilă în toate statele 
membre.
(2) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine refuză autorizarea 
atunci când buna desfășurare a activității 
de supraveghere este împiedicată de:
(a) actele cu putere de lege sau actele 
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administrative ale unei țări terțe aplicabile 
uneia sau mai multor persoane fizice sau 
juridice cu care AFIA are legături 
strânse, în sensul definiției de la articolul 
4 punctul 31 din Directiva 2004/39/CE;
(b) dificultăți legate de aplicarea 
respectivelor acte cu putere de lege și acte 
administrative.
(3) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine pot restrânge 
domeniul de aplicare al autorizației, în 
special în privința categoriilor de FIA pe 
care AFIA este autorizat să le 
administreze.
(4) Autoritățile competente informează 
solicitantul, în termen de două luni de la 
data înaintării unui dosar complet, dacă i 
s-a acordat sau nu autorizația.
Refuzul autorizării sau impunerea de 
restricții sunt motivate.
(5) AFIA poate începe prestarea de 
servicii de administrare în statul membru 
de origine din momentul acordării 
autorizației.

Articolul 8e
Notificări suplimentare și modificarea 
domeniului de aplicare al autorizației

AFIA informează autoritățile competente 
ale statului membru de origine, în termen 
de 30 de zile de la implementare, cu 
privire la schimbările referitoare la 
informațiile comunicate în cererea 
inițială care pot afecta în mod substanțial 
condițiile în care a fost acordată 
autorizația, în special schimbările aduse 
strategiei și politicii de investiții ale 
oricărui FIA administrat de acesta, 
regulamentelor și actelor constitutive ale 
FIA, precum și cu privire la constituirea 
sau identitatea oricărui nou FIA pe care 
AFIA intenționează să îl administreze.
Dacă o schimbare propusă vine în 
contradicție cu restricția impusă cu 
privire la domeniul de aplicare a 
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autorizației unui AFIA de către 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al acestuia, AFIA informează 
aceste autorități competente înainte de 
implementarea acestor schimbări, iar 
autoritățile competente, în termen de o 
lună de la primirea notificării, aprobă, 
impun restricții sau resping schimbările 
respective.

Articolul 8f
Retragerea autorizației

Autoritățile competente pot retrage 
autorizația eliberată unui AFIA în cazul 
în care acesta:
(1) a obținut autorizația prin declarații 
false sau alte modalități neregulamentare;
(2) nu mai îndeplinește condițiile în care 
i-a fost acordată autorizația;
(3) a încălcat în mod grav sau sistematic 
dispozițiile de transpunere a prezentei 
directive.
Înainte de retragerea autorizației, 
autoritățile competente examinează 
interesele investitorilor în FIA și 
urmăresc luarea sau facilitarea măsurilor 
necesare pentru administrarea ulterioară 
a FIA conform condițiilor impuse de 
autorizație.

Articolul 8g
Principii generale

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
furnizează serviciile lor de administrare 
unor fonduri de investiții alternative 
domiciliate sau stabilite în cadrul 
Comunității, doar dacă acestea respectă 
în permanență dispozițiile prezentei 
directive.
AFIA:
(a) acționează cu onestitate, cu 
competență, grijă, diligență și echitate în 
desfășurarea activităților sale;
(b) acționează în interesul fondului de 
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investiții alternative pe care îl 
administrează și al investitorilor acestuia 
(colectiv, în conformitate cu actele 
constitutive ale fondului de investiții 
alternative);
(c) respectă legislația și reglementările
referitoare la integritatea pieței; și
(d) se asigură că toți investitorii FIA sunt 
tratați în mod echitabil.
Niciun investitor nu poate beneficia de un 
tratament preferențial, decât dacă acest 
lucru este adus la cunoștința tuturor 
investitorilor.
(2) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care definesc criteriile utilizate de 
autoritățile competente pentru a evalua 
măsura în care AFIA își îndeplinesc 
obligațiile ce le revin în conformitate cu 
alineatul (1), luând în considerare 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, precum și structurile 
și investitorii diferitelor categorii de 
AFIA.

Articolul 8h
Conflicte de interese

(1) Statele membre impun 
administratorilor de fonduri de investiții 
alternative să ia toate măsurile rezonabile 
în vederea identificării conflictelor de 
interese care apar între AFIA, inclusiv 
directorii și angajații acestora sau orice 
altă persoană legată direct sau indirect de 
AFIA prin control, și investitorii în FIA 
administrate de AFIA sau între investitori 
în legătură cu administrarea unuia sau 
mai multor FIA.
AFIA menține și aplică dispoziții 
organizatorice și administrative eficace în 
vederea adoptării tuturor măsurilor 
rezonabile destinate să evite ca interesele 
FIA și ale investitorilor lor să fie afectate 
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de conflicte de interese.
AFIA separă, în mediul lor de 
funcționare, sarcinile și responsabilitățile 
care pot fi considerate incompatibile, 
după caz și în mod proporțional, în 
funcție de natura, amploarea și 
complexitatea activității lor. AFIA 
evaluează dacă condițiile sale de 
funcționare pot implica orice alte 
conflicte importante de interese și 
informează investitorii în FIA în acest 
sens.
(2) În cazul în care dispozițiile 
organizatorice luate de AFIA pentru a 
gestiona conflictele de interese nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o 
certitudine rezonabilă, că va fi evitat 
riscul de a afecta interesele investitorilor, 
AFIA îi informează în mod clar pe 
aceștia, înainte de a acționa în numele 
lor, în legătură cu natura generală sau 
sursa potențialelor conflicte de interese și 
elaborează politici și proceduri adecvate.

Articolul 8i
Capitalul inițial și capitalul permanent

AFIA au fonduri proprii în valoare de cel 
puțin 50 000 EUR.
Indiferent de suma impusă în primul 
paragraf, fondurile proprii ale 
administratorilor de fonduri de investiții 
alternative, alții decât AFIA care 
administrează numai FIA care:
(a) nu utilizează efectul de levier; și
(b) nu prevăd drepturi de rambursare care 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii FIA
nu sunt niciodată mai mici decât suma 
impusă la articolul 21 din Directiva 
2006/49/CE. Valoarea totală impusă a 
fondurilor poprii nu depășește totuși 
1 000 000 EUR.
În sensul celui de-al doilea paragraf, 
următoarele portofolii sunt considerate a 



AM\804981RO.doc 67/144 PE439.125v01-00

RO

fi portofoliile AFIA:
(a) portofoliile FIA administrate de AFIA, 
inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat 
una sau mai multe funcții în conformitate 
cu articolul 18, cu excepția portofoliilor 
pe care le administrează în temeiul unei 
delegări.

Articolul 8j
Raportul anual

(1) AFIA pune la dispoziție, pentru 
fiecare FIA administrat, un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. 
Raportul anual este pus la dispoziția 
investitorilor și autorităților competente 
cel târziu la patru luni de la închiderea 
exercițiului financiar sau, în cazul în care 
sunt necesare informații de la părți terțe 
(cum ar fi auditarea investițiilor 
subiacente ale FIA), cel târziu la șase luni 
de la închiderea exercițiului financiar.
(2) Raportul anual conține cel puțin:
(a) un bilanț sau o situație a activelor și 
pasivelor;
(b) un cont de venituri și cheltuieli pentru 
exercițiul financiar;
(c) un raport al activităților eferente 
exercițiului financiar.
(3) Informațiile contabile din raportul 
anual sunt pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile de 
contabilitate stabilite în regulamentul FIA 
sau în actele sale constitutive și auditate 
de una sau mai multe persoane 
împuternicite prin lege să auditeze conturi 
în conformitate cu Directiva 2006/43/CE. 
Raportul de audit, inclusiv rezervele, este 
reprodus integral în raportul anual.
(4) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază conținutul și formatul 
raportului anual. Respectivele acte sunt 
adecvate și proporționale și se adaptează 
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categoriei de AFIA la care se referă, 
precum și FIA care fac obiectul 
raportului în cauză, ținând seama de 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, precum și de 
structurile și investitorii diferitelor 
categorii de AFIA și FIA pe care le 
administrează.

Articolul 8k
Furnizarea de informații investitorilor

(1) AFIA se asigură că, în măsura în care 
dispozițiile sunt aplicabile fondurilor de 
investiții alternative în cauză, înainte de a 
investi în FIA, investitorii primesc 
următoarele informații, precum și orice 
modificări ale acestora:
(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor tipurilor de 
active în care FIA poate investi și a 
tehnicilor pe care acesta le poate utiliza și 
a riscurilor asociate, a oricăror restricții 
aplicabile privind investițiile, a situațiilor 
în care FIA poate utiliza levierul, a 
tipurilor și surselor de levier autorizate și 
a riscurilor asociate acestora, precum și a 
existenței oricăror restricții în utilizarea 
levierului;
(b) o descriere a procedurilor prin care 
FIA își poate schimba strategia sau 
politica de investiții sau ambele;
(c) o descriere a implicațiilor juridice ale 
relației contractuale stabilite în scopul 
realizării de investiții, inclusiv informații 
cu privire la jurisdicție, legislația 
aplicabilă și existența sau absența unor 
instrumente juridice care să permită 
recunoașterea și aplicarea hotărârilor 
judecătorești pe teritoriul pe care este 
domiciliat fondul;
(d) identitatea, dacă este cazul, a 
depozitarului, a evaluatorului și a 
auditorului fondului de investiții 
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alternative, actuali sau propuși, și a 
oricăror altor furnizori de servicii 
esențiale sau importante, actuali sau 
propuși, o descriere a sarcinilor acestora, 
precum și drepturile investitorilor în cazul 
unor deficiențe;
(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
esențiale sau importante delegate și 
identitatea terței părți căreia i-au fost 
delegate;
(f) o descriere a procedurii de evaluare a 
FIA și, după caz, a modelelor de 
determinare a valorii activelor,
inclusiv metodele utilizate pentru 
evaluarea activelor greu de evaluat;
(g) în cazul în care FIA deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, o 
descriere a gestionării riscurilor de 
lichiditate a FIA, inclusiv drepturile de 
rambursare în condiții normale și 
excepționale, acordurile de rambursare în 
vigoare încheiate cu investitorii și modul 
în care AFIA asigură tratamentul 
echitabil al investitorilor;
(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori;
(i) ori de câte ori un investitor obține 
tratament preferențial sau dreptul de a 
obține tratament preferențial, descrierea 
respectivului tratament preferențial și 
dacă există vreo legătură între AFIA și 
respectivul investitor;
(j) ultimul raport anual, dacă există un 
astfel de raport în legătură cu FIA;
(k) confirmarea că AFIA face obiectul 
unor cerințe privind capitalul în 
conformitate cu articolul 14 sau menține 
asigurarea de răspundere civilă 
profesională la un nivel corespunzător și 
disponibilă într-o măsură rezonabilă pe 
piață; și
(l) dacă AFIA administrează portofolii de 
FIA inferioare pragurilor menționate la 
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articolul 2 alineatul (2) litera (a) sau nu 
face obiectul tuturor dispozițiilor din 
prezenta directivă, o declarație privind 
acest fapt.
(2) Pentru fiecare FIA administrat și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA comunică 
periodic investitorilor:
(a) procentajul din activele FIA care fac 
obiectul unor măsuri speciale din cauza 
naturii lor nelichide;
(b) noile măsuri de administrare a 
lichidităților FIA;
(c) profilul actual de risc al FIA și 
sistemele de gestionare a riscurilor 
utilizate de AFIA.
(3) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază obligațiile de informare ale 
AFIA și frecvența cu care se comunică 
informațiile menționate la alineatul (2). 
Aceste acte se adaptează categoriei de 
AFIA la care se referă și sunt 
proporționale, având în vedere, printre 
altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
precum și structurile și investitorii 
diferitelor categorii de AFIA.

Articolul 8l
Obligații de raportare către autoritățile 

competente
(1) AFIA raportează în mod regulat 
autorităților competente din statul 
membru de origine principalele piețe pe 
care operează și instrumentele principale 
pe care le tranzacționează în numele FIA 
pe care le administrează.
Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente pe 
care le tranzacționează, piețele pe care 
este membru sau pe care tranzacționează 
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în mod activ, precum și principalele 
expuneri de tranzacționare și cele mai 
importante concentrări rezultate ale 
fiecărui FIA din administrare.
(2) Pentru fiecare FIA din administrare și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA raportează 
periodic autorităților competente din 
statul său membru de origine 
următoarele:
(a) procentajul din activele FIA care fac 
obiectul unor măsuri speciale din cauza 
naturii lor nelichide;
(b) noile măsuri de administrare a 
lichidităților FIA;
(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
utilizate de AFIA;
(d) principalele categorii de active în care 
a investit FIA;
(e) după caz, utilizarea vânzării în lipsă în 
perioada de raportare.
(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA transmite periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele documente:
(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru sau 
șase luni, după caz, de la sfârșitul 
perioadei la care acesta se referă;
(b) o listă detaliată a tuturor FIA pe care 
AFIA le administrează la sfârșitul 
fiecărui trimestru.
(4) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
precum și frecvența acestora. Aceste acte 
sunt adecvate și proporționale și se 
adaptează tipului de AFIA și FIA la care 
se referă, având în vedere, printre altele, 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
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natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, precum și structurile 
și investitorii diferitelor tipuri de AFIA.

Articolul 8m
Comercializarea de acțiuni sau unități ale 

FIA în statul membru de origine
(1) Un AFIA autorizat poate comercializa 
acțiuni sau unități de FIA către investitori 
profesioniști în statul membru de origine 
al AFIA. 
(2) AFIA prezintă autorităților 
competente ale statului său membru de 
origine o notificare referitoare la fiecare 
FIA pe care îl comercializează, în termen 
de 30 de zile de la încheierea procesului 
de subscriere a acțiunilor sau unităților 
unui FIA (sau, în cazul fondurilor de 
investiții alternative deschise pentru 
subscriere pe toată durata vieții, în locul 
unei singure perioade de lansare, în 
termen de 30 de zile de la acceptarea 
subscrierilor inițiale);
Notificarea conține următoarele:
(a) identificarea FIA și informații cu 
privire la domicilierea FIA;
(b) regulamentul sau actele constitutive 
ale FIA;
(c) o descriere a FIA sau orice informații 
cu privire la acesta puse la dispoziția 
investitorilor;
(d) detaliile privind măsurile luate pentru 
a garanta că FIA a fost comercializat 
numai către investitori profesioniști sau,
dacă statul membru în cauză permite 
comercializarea FIA către micii 
investitori, că toate restricțiile aplicabile 
comercializării către micii investitori au 
fost respectate, inclusiv în cazul în care 
AFIA face apel la activitățile unor entități 
independente pentru a presta servicii de 
comercializare cu privire la fondurile sale 
de investiții alternative.
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(3) Sub rezerva măsurilor de aplicare 
menționate în al doilea paragraf și cu 
condiția ca aceste măsuri să nu împiedice 
comercializarea către investitorii 
profesioniști, autoritățile competente pot 
impune restricții sau condiții privind 
comercializarea fondurilor de investiții 
alternative pe teritoriul lor în 
conformitate cu prezentul articol.
Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care specifică tipurile de restricții sau 
condiții care pot fi impuse comercializării 
FIA în temeiul celui de-al doilea paragraf 
de la prezentul alineat. Aceste acte nu 
permit nicio restricție sau condiție care să 
împiedice comercializarea către 
investitorii profesioniști.

Articolul 8n
Posibilitatea ca statele membre să permită 

comercializarea FIA către micii 
investitori

Statele membre pot permite 
comercializarea FIA către micii 
investitori pe teritoriul lor.
Statele membre pot impune condiții în 
acest sens pentru AFIA sau FIA, care pot 
fi diferite de cele impuse prin prezenta 
directivă. 
Un stat membru care permite 
comercializarea către micii investitori 
permite oricărui AFIA autorizat în 
conformitate cu prezenta directivă să 
comercializeze către micii investitori pe 
aceeași bază și în aceleași condiții ca și 
administratorii naționali de fonduri de 
investiții alternative, indiferent de țara în 
care este domiciliat FIA administrat de 
AFIA.
În termen de un an de la data menționată 
la articolul 54 alineatul (1), statele 
membre care permit comercializarea FIA 
către micii investitori pe teritoriul lor 
informează Comisia cu privire la:
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(a) tipurile de FIA pe care AFIA le pot 
comercializa pe teritoriul lor către micii 
investitori;
(b) obligațiile suplimentare impuse de 
statul membru pentru comercializarea 
FIA către micii investitori pe teritoriul 
său.
Statele membre informează Comisia în 
legătură cu orice schimbări ulterioare 
referitoare la primul paragraf.

Articolul 8o
Condiții de comercializare în alte state 

membre
(1) Un AFIA autorizat poate comercializa 
acțiuni sau unități FIA către investitori 
profesioniști pe teritoriul altui stat 
membru. În cazul în care un AFIA 
autorizat comercializează către investitorii 
profesioniști unități sau acțiuni ale unui 
FIA pe care îl administrează într-un alt 
stat membru, acesta prezintă autorităților 
competente din statul său membru de 
origine, în termen de 30 de zile de la 
primirea fondurilor de la investitorii din 
alt stat membru care subscriu acțiuni sau 
unități ale FIA, următoarele documente:
(a) o scrisoare de notificare prin care se 
identifică FIA pe care îl comercializează 
și informații cu privire la statul în care 
este domiciliat FIA;
(b) regulamentul sau actele constitutive 
ale FIA;
(c) o descriere a FIA sau orice informații 
cu privire la acesta puse la dispoziția 
investitorilor;
(d) indicarea statului membru în care 
unitățile sau acțiunile unui FIA aflat în 
administrarea sa au fost comercializate 
către investitori profesioniști;
(e) măsurile luate pentru comercializarea 
FIA și, după caz, informații privind 
măsurile luate pentru a împiedica 
comercializarea către micii investitori a 
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unităților sau acțiunilor respectivului 
FIA.
(2) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care a 
fost comercializat FIA documentația 
completă menționată la alineatul (1) în 
cel mult zece zile de la primirea ei. 
Aceasta include și un certificat care să 
ateste că AFIA în cauză este autorizat.
(3) La transmiterea documentației, 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează de îndată 
AFIA cu privire la transmitere.
(4) Statele membre gazdă nu impun 
obligații suplimentare administratorului 
de fonduri de investiții alternative vizat cu 
privire la aspectele care intră în domeniul 
de aplicare al prezentei directive, însă 
măsurile menționate la alineatul (1) litera 
(e) referitoare la comercializarea FIA 
către micii investitori fac obiectul 
reglementărilor și controlului statului 
membru gazdă.
(5) Statele membre se asigură că 
scrisoarea de notificare și atestarea 
menționate la alineatul (1) sunt transmise 
într-o limbă uzuală în mediul financiar 
internațional.
Statele membre se asigură că transmiterea 
și completarea pe cale electronică a 
documentelor menționate la alineatul (2) 
sunt acceptate de autoritățile lor 
competente.
(6) În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul 
(2), AFIA anunță în scris autoritatea 
competentă a statului său membru de 
origine în termen de 30 de zile de la 
implementarea modificării respective.
Autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează de îndată 
autoritățile competente ale statului 
membru gazdă în legătură cu respectivele 
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modificări.
(7) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate  
care specifică următoarele:
(a) forma și conținutul modelului 
standard de scrisoare de notificare;
(b) forma și conținutul modelului 
standard de atestare.

Or. en

Justificare

AFIA care administrează portofolii de FIA care nu utilizează efectul de levier și care au în 
administrare active cu o valoare mai mică de 1 miliard EUR nu ar trebui să facă obiectul 
tuturor obligațiilor din prezenta directivă. Orice reglementare impusă acestor AFIA ar trebui 
adaptată cu grijă la riscurile limitate pe care le aceștia le prezintă.

Amendamentul 599
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de funcționare a AFIA Condiții de funcționare pentru fondurile 
de investiții alternative și pentru 
administratorii lor

Or. en

Justificare

Condițiile de funcționare privesc atât FIA, cât și AFIA.
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Amendamentul 600
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
furnizează serviciile lor de administrare în 
cadrul Comunității doar dacă respectă în 
permanență dispozițiile prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că AFIA pot 
furniza serviciile lor de administrare 
transfrontaliere în cadrul Comunității, 
doar dacă respectă în permanență 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 601
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
furnizează serviciile lor de administrare în 
cadrul Comunității doar dacă respectă în 
permanență dispozițiile prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că AFIA pot 
furniza serviciile lor de administrare 
transfrontaliere în cadrul Comunității, 
doar dacă respectă în permanență 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 602
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilește principii ale practicilor de 
remunerare care descurajează dorința de 
câștig pe termen scurt și protejează 
interesele pe termen lung ale AFIA și ale 
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investitorilor;

Or. de

Amendamentul 603
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot solicita anual 
administratorilor de fonduri de investiții 
alternative să facă publică, în termeni 
generali, politica lor internă de 
remunerare.

Or. en

Justificare

Remunerarea ar trebui să rămână o chestiune cu caracter privat între FIA, AFIA, investitorii 
săi și autoritatea competentă.

Amendamentul 604
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
care trebuie utilizate de autoritățile 
competente pentru a stabili dacă AFIA își 
respectă obligațiile în temeiul alineatului 
(1).

(2) Comisia poate stabili, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsurile care 
definesc criteriile utilizate de autoritățile 
competente pentru a stabili dacă AFIA își 
respectă obligațiile în temeiul alineatului 
(1).

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.

Amendamentul 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Remunerarea

(1) Statele membre solicită AFIA să aplice 
politici și practici de remunerare 
compatibile cu gestionarea solidă și 
eficientă a riscurilor și care să promoveze 
acest tip de gestionare, fără a încuraja 
asumarea de riscuri excesive sau 
incompatibile cu profilurile de risc, 
regulamentele fondurilor sau actele 
constitutive ale FIA pe care le 
administrează.
Politicile și practicile sunt exhaustive și 
adaptate la natura, dimensiunea și 
complexitatea activităților AFIA, precum 
și la FIA pe care le administrează. 
Principiile stabilite în anexa I trebuie în 
orice caz respectate.
(2) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care detaliază principiile descrise în 
anexa 1. CAERPVM garantează existența 
unor orientări privind politicile solide de 
remunerare care respectă principiile 
stabilite în anexa I. Orientările țin 
totodată seama de principiile politicilor 
solide de remunerare stabilite în 
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Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 
2009 privind politicile de remunerare în 
sectorul serviciilor financiare și iau în 
considerare dimensiunea AFIA și a FIA 
pe care le administrează, organizarea 
internă și natura, domeniul și 
complexitatea activităților lor. CSBE 
cooperează îndeaproape cu CAERPVM 
pentru a asigura existența unor orientări 
privind politicile de remunerare.

Or. en

Justificare

Măsurile privind remunerarea ar trebui să fie aplicabile în sectorul financiar, în ansamblu 
său, pentru a evita asumarea excesivă de riscuri. Aceste măsuri trebuie să fie obligatorii și nu 
doar orientative. Acestea trebuie în special să includă una dintre componentele-cheie ale 
remunerării, și anume beneficiile. Directiva trebuie să prevadă cele mai importante principii, 
dar reglementările mai specifice ar trebui să fie stabilite la nivelurile 2 și 3. La nivelul 
orientărilor, principiile pot fi adaptate la dimensiunea și tipul de AFIA și FIA.

Amendamentul 606
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Remunerarea

(1) Statele membre solicită AFIA să aplice 
politici și practici de remunerare care să 
fie compatibile cu gestionarea solidă și 
eficientă a riscurilor și crearea de valoare 
pe termen lung și care să promoveze 
aceste două elemente, fără a încuraja 
asumarea de riscuri excesive sau 
incompatibile cu profilurile de risc, 
regulamentele fondurilor sau actele 
constitutive ale FIA pe care le 
administrează.
(2) Politicile și practicile de remunerare 
sunt adaptate la natura, dimensiunea și 
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complexitatea activităților AFIA, precum 
și la FIA pe care le administrează.

Or. en

Justificare

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendamentul 607
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Politica de remunerare

(1) Politica de remunerare a AFIA este 
concepută astfel încât să nu încurajeze 
asumarea disproporționată de riscuri în 
raport cu profilul de risc al FIA pe care le 
administrează.
(2) Atunci când stabilește și aplică politici 
de remunerare pentru categoriile de 
personal ale căror activități profesionale 
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au un impact material asupra profilului 
lor de risc, AFIA respectă principiile 
prevăzute în anexa I la Directiva 
2010/.../UE [de modificare a Directivelor 
2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce 
privește cerințele de capital pentru 
portofoliul de tranzacționare și 
resecuritizare], precum și supravegherea 
prudențială a politicilor de remunerare.
(3) În plus, politica de remunerare este 
concepută astfel încât să se păstreze 
independența funcțiilor de analiză a 
riscurilor, de verificare a conformității și 
de evaluare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vine în întâmpinarea preocupărilor potrivit cărora sistemul de 
compensații ar putea încuraja asumarea excesivă de riscuri. În același timp, formularea nu 
recunoaște natura specială a FIA. Nu este sancționată asumarea efectivă de riscuri, ci 
asumarea de riscuri disproporționate în raport cu profilul de risc al FIA.

Amendamentul 608
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Politica de remunerare

(1) Politica de remunerare a AFIA este 
concepută astfel încât să nu încurajeze 
asumarea disproporționată de riscuri în 
raport cu profilul de risc al FIA pe care le 
administrează.
(2) Atunci când stabilește și aplică politici 
de remunerare pentru categoriile de 
personal ale căror activități profesionale 
au un impact material asupra profilului 
lor de risc, AFIA respectă principiile 
prevăzute în anexa I la Directiva 
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201a/.../UE [de modificare a Directivelor 
2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce 
privește cerințele de capital pentru 
portofoliul de tranzacționare și 
resecuritizare], precum și supravegherea 
prudențială a politicilor de remunerare.
(3) În plus, politica de remunerare este 
concepută astfel încât să se păstreze 
independența funcțiilor de analiză a 
riscurilor, de verificare a conformității și 
de evaluare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vine în întâmpinarea preocupărilor potrivit cărora sistemul de 
compensații ar putea încuraja asumarea excesivă de riscuri. În același timp, formularea nu 
recunoaște natura specială a FIA. Nu este sancționată asumarea efectivă de riscuri, ci 
asumarea de riscuri disproporționate în raport cu profilul de risc al FIA.

Amendamentul 609
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Politica de remunerare

(1) Autoritățile competente solicită AFIA 
să aplice politici și practici de remunerare 
care să fie compatibile cu gestionarea 
solidă și eficientă a riscurilor și care să 
promoveze acest tip de gestionare, fără a 
încuraja asumarea de riscuri excesive sau 
incompatibile cu profilurile de risc, 
regulamentele fondurilor sau actele 
constitutive ale FIA pe care le 
administrează. Se iau în considerare 
criteriile tehnice menționate de anexa I.
(2) Autoritățile competente se asigură că 
FIA și AFIA respectă cerințele prevăzute 
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în anexa I. 

Or. en

Justificare

Politicile solide de remunerare sunt necesare pentru evitarea strategiilor care implică 
asumarea excesivă de riscuri.

Amendamentul 610
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Politici de remunerare pentru AFIA

Statele membre solicită administratorilor 
de fonduri de investiții alternative să 
elaboreze și să implementeze politici și 
practici solide de remunerare, care să fie 
compatibile cu gestionarea eficientă a 
riscurilor și care să asigure că 
stimulentele respectă interesele pe termen 
lung ale AFIA, FIA și ale investitorilor.

Or. en

Justificare

Reglementările UE privind practicile solide de remunerare pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții vor fi adaptate prin actul de modificare a Directivei 2006/48/CE.
Pentru a asigura coerență în politica privind remunerarea sectorului financiar din UE, 
orientările obligatorii pentru politicile de remunerare ale AFIA ar trebui să fie direct 
întemeiate pe toate elementele aplicabile prevăzute în Directiva 2006/48/CE. Pentru a 
asigura controlul adecvat din partea Parlamentului și a Consiliului, aceste orientări ar trebui 
stabilite printr-un act delegat. Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să aibă 
competențele necesare pentru a supraveghea și a asigura respectarea acestei legislații.
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Amendamentul 611
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Politica de remunerare

AFIA elaborează și aplică politici și 
practici solide de remunerare compatibile 
cu gestionarea eficientă a riscurilor și 
crearea de valoare pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 612
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Obligația de notificare

AFIA informează autoritățile competente 
ale statelor membre cu privire la 
caracteristicile politicilor și practicilor lor 
de remunerare.

Or. en

Justificare

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
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that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendamentul 613
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Obligația de notificare

AFIA informează autoritățile competente 
ale statelor membre cu privire la 
caracteristicile politicilor și practicilor lor 
de remunerare. 

Or. en

Amendamentul 614
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9b
Obligația de notificare

AFIA informează autoritățile competente 
relevante cu privire la caracteristicile 
politicilor și practicilor lor de remunerare.
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Or. en

Justificare

Reglementările UE privind practicile solide de remunerare pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții vor fi implementate prin actul de modificare a Directivei 2006/48/CE.
Pentru a asigura coerență în politica privind remunerarea sectorului financiar din UE, 
orientările obligatorii pentru politicile de remunerare ale AFIA ar trebui să fie direct 
întemeiate pe toate elementele aplicabile prevăzute în Directiva 2006/48/CE. Pentru a 
asigura controlul adecvat din partea Parlamentului și a Consiliului, aceste orientări ar trebui 
stabilite printr-un act delegat. Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să aibă 
competențele necesare pentru a supraveghea și a asigura respectarea acestei legislații.

Amendamentul 615
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9c
Autorități competente

Autoritățile competente ale statelor 
membre pot să reacționeze și să ia măsuri 
corective adecvate pentru a contracara 
riscurile ce ar putea fi generate de 
neaplicarea de către AFIA a unor politici 
și practici solide de remunerare.

Or. en

Justificare

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
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having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendamentul 616
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9c
Autorități competente

Autoritățile competente ale statelor 
membre pot să reacționeze și să ia măsuri 
corective adecvate pentru a contracara 
riscurile ce ar putea fi generate de 
neaplicarea de către AFIA a unor politici 
și practici solide de remunerare.

Or. en

Amendamentul 617
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 9d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9d
Politici de remunerare pentru AFIA

În sensul primului paragraf, statele 
membre se asigură că autoritățile lor 
competente sunt abilitate să impună 
sancțiuni sau măsuri financiare și 
nefinanciare. Aceste sancțiuni sau măsuri 
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trebuie să fie eficace, proporționale și 
disuasive.

Or. en

Justificare

Reglementările UE privind practicile solide de remunerare pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții vor fi implementate prin actul de modificare a Directivei 2006/48/CE.
Pentru a asigura coerență în politica privind remunerarea sectorului financiar din UE, 
orientările obligatorii pentru politicile de remunerare ale AFIA ar trebui să fie direct 
întemeiate pe toate elementele aplicabile prevăzute în Directiva 2006/48/CE. Pentru a 
asigura controlul adecvat din partea Parlamentului și a Consiliului, aceste orientări ar trebui 
stabilite printr-un act delegat. Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să aibă 
competențele necesare pentru a supraveghea și a asigura respectarea acestei legislații.

Amendamentul 618
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 9e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9e
Politici de remunerare pentru AFIA

Comisia adoptă, cel târziu la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
orientări obligatorii privind politicile 
solide de remunerare ale AFIA pentru a 
asigura aplicarea coerentă a acestora în 
Uniune. Aceste orientări garantează 
respectarea elementelor aplicabile ale 
dispozițiilor prevăzute în anexa V la 
Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificare

Reglementările UE privind practicile solide de remunerare pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții vor fi implementate prin actul de modificare a Directivei 2006/48/CE.
Pentru a asigura coerență în politica privind remunerarea sectorului financiar din UE, 
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orientările obligatorii pentru politicile de remunerare ale AFIA ar trebui să fie direct 
întemeiate pe toate elementele aplicabile prevăzute în Directiva 2006/48/CE. Pentru a asigura 
controlul adecvat din partea Parlamentului și a Consiliului, aceste orientări ar trebui stabilite 
printr-un act delegat. Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să aibă 
competențele necesare pentru a supraveghea și a asigura respectarea acestei legislații.

Amendamentul 619
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare:

(3) Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri:

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.

Amendamentul 620
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.
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Amendamentul 621
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol nu se aplică 
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 unei strategii de afaceri în 
domeniul industrial și care nu sunt 
înființate cu scopul principal de a genera 
beneficii pentru investitorii lor prin 
vânzare într-un anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Societățile industriale de tip holding nu prezintă potențiale conflicte de interese de tipul celor 
menționate la articolul 10. În conformitate cu legislația națională privind societăților 
comerciale, consiliile de administrație ale unor astfel de societăți fac obiectul unor obligații 
fiduciare față de acționari.

Amendamentul 622
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate. 

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate, 
atât timp cât este acest lucru este adecvat 
și proporțional, având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea AFIA și a 
FIA din administrarea sa. 
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Or. en

Justificare

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Amendamentul 623
Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate.

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate, 
atât timp cât este acest lucru este adecvat 
și proporțional, având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea AFIA și a 
FIA din administrarea sa.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să li se solicite AFIA să mențină funcții complet separate; este mult mai 
important să se asigure proporționalitatea măsurilor necesare.
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Amendamentul 624
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate.

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate, 
atât timp cât este acest lucru este adecvat 
și proporțional, având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea AFIA și a 
FIA din administrarea sa.

Or. en

Justificare

Se consideră că ar fi inutil de costisitor și disproporționat să li se ceară tuturor AFIA să 
mențină funcții complet separate, așa cum s-a recunoscut și în propunerea de compromis a 
Președinției suedeze și implicit la amendamentul 16 din Raportul Gauzès .

Amendamentul 625
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când se consideră că nu este 
adecvat sau proporțional ca un AFIA să 
stabilească și să mențină o funcție de 
gestionare a riscurilor separată de funcția 
de administrare a portofoliului, AFIA 
trebuie totuși să poată demonstra că 
procesul de gestionare a riscurilor 
satisface condițiile din prezentul articol și 
este eficient în mod consecvent.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este o consecință a amendamentului lui Syed Kamall la articolul 3 
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litera (pa).

Amendamentul 626
Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se consideră că nu este 
adecvat sau proporțional ca un AFIA să 
stabilească și să mențină o funcție de 
gestionare a riscurilor separată de funcția 
de administrare a portofoliului, AFIA 
trebuie să poată demonstra că procesul de 
gestionare a riscurilor satisface condițiile 
din prezentul articol.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să li se solicite AFIA să mențină funcții complet separate; este mult mai 
important să se asigure proporționalitatea măsurilor necesare. Prezentul amendament 
urmează raționamentul din amendamentul lui Carl Haglund la articolul 11 alineatul (1).

Amendamentul 627
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA implementează sisteme de 
gestionare a riscului pentru a evalua și
monitoriza în mod corespunzător toate 
riscurile asociate fiecărei strategii de 
investiții a FIA și la care fiecare FIA este 
sau poate fi expus.

(2) AFIA implementează sisteme de 
gestionare a riscurilor pentru a evalua,
monitoriza și gestiona în mod 
corespunzător toate riscurile relevante 
pentru fiecare strategie de investiții a FIA 
și la care fiecare FIA este sau poate fi 
expus. Gestionarea riscurilor corespunde 
naturii, dimensiunii și complexității FIA.

Or. en
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Justificare

Dimensiunea și strategia de investiții ar trebui luate în considerare atunci când se stabilește 
procedura adecvată de gestionare a riscurilor.

Amendamentul 628
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când AFIA face apel la 
serviciile unui broker principal, acest fapt 
se înscrie într-un contract. În special, 
posibilitatea transferului și a reutilizării 
activelor FIA este clar stabilită și respectă 
regulamentul FIA. Depozitarul este 
informat cu privire la acest contract. 
Contractul dintre AFIA și depozitar 
prevede această obligație de informare. 
Înainte de investi în FIA, investitorii sunt 
informați cu privire la acea clauză și la 
identitatea brokerului principal.
În special, investitorii sunt informați cu 
privire la orice transfer existent de 
răspundere către brokerul principal, 
inclusiv în cazul pierderii de instrumente 
financiare. În acest caz, termenul de 
restituire este cel stabilit în termenii 
contractului dintre AFIA și brokerul 
principal.
AFIA acționează cu competența, grija și 
diligența necesare în selecționarea și 
numirea brokerilor principali cu care au 
încheiat un contract.

Or. en
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Amendamentul 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

eliminat

Or. en

Justificare

Se solicită o măsură orizontală în această privință.

Amendamentul 630
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 

eliminat
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livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

Or. en

Justificare

Considerăm că vânzările în lipsă reprezintă un subiect mult prea important pentru a fi tratat 
ad-hoc și nu este caracteristic doar administratorilor de fonduri de investiții alternative. De 
aceea, acest subiect ar trebui abordat în cadrul viitorului proces de revizuire a Directivei 
privind abuzul de piață.

Amendamentul 631
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

eliminat

Or. en

Justificare

Reglementarea vânzărilor în lipsă nu numai în cazul FIA, ci și al altor participanți pe piață 
care nu intră sub incidența măsurilor orizontale pentru toți participanții pe piață prevăzute 
de Directiva privind AFIA nu ar trebui să facă obiectul unei directive specifice, cum este 
Directiva privind AFIA. În această privință, atât CAERPVM, cât și IOSCO examinează cadre 
posibile. În plus, Comisia creează un grad inacceptabil de incertitudine juridică deoarece a 
evitat să ofere o definiție a vânzării în lipsă. Articolul 11 alineatul (4) ar trebui eliminat și nu 
modificat, așa cum propune raportorul în amendamentele 53, 54 și 55.
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Amendamentul 632
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

eliminat

Or. en

Justificare

Și alți participanți pe piață în afară de AFIA se implică în operațiuni de vânzare în lipsă; 
astfel, trebuie adoptată o abordare exhaustivă pentru a se asigura un mediu concurențial 
echitabil și a se evita arbitrajul de reglementare.

Amendamentul 633
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 

(4) AFIA care efectuează operațiuni de 
vânzare în lipsă când investesc în numele 
unuia sau mai multor FIA garantează 
respectarea dispozițiilor Directivei 
2003/6/CE (abuzul de piață) cu privire la 
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financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

vânzările în lipsă.

Or. en

Justificare

Nu este nevoie să se adopte o soluție separată în cazul AFIA. Această problemă ar trebui 
abordată, dacă este cazul, în contextul revizuirii Directivei privind abuzul de piață.

Amendamentul 634
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare a 
riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unuia sau mai multor 
FIA, AFIA se află în posesia titlurilor de 
valoare sau a altor instrumente financiare 
la începutul operațiunii de vânzare în 
lipsă. Statele membre garantează că AFIA 
implementează o procedură de gestionare a 
riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

Or. en

Justificare

Așa-zisa „vânzare în lipsă fără prevalidare” („naked short selling”) poate submina în mod 
semnificativ stabilitatea financiară. Măsurile temporare adoptate de autoritățile de 
reglementare din statele membre ale UE și legislația SUA au interzis așa-zisa „vânzare în 
lipsă fără prevalidare” pe piețele financiare.  UE ar trebui să introducă o interdicție 
permanentă pentru a consolida stabilitatea financiară.



PE439.125v01-00 100/144 AM\804981RO.doc

RO

Amendamentul 635
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare a 
riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unuia sau mai multor 
FIA, AFIA se află în posesia titlurilor de 
valoare sau a altor instrumente financiare 
la începutul operațiunii de vânzare în 
lipsă. Statele membre garantează că AFIA 
implementează o procedură de gestionare a 
riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

Or. en

Justificare

Așa-zisa „vânzare în lipsă fără prevalidare” („naked short selling”) poate submina în mod 
semnificativ stabilitatea financiară. Măsurile temporare adoptate de autoritățile de 
reglementare din statele membre ale UE și legislația SUA au interzis așa-zisa „vânzare în 
lipsă fără prevalidare” pe piețele financiare.  UE ar trebui să introducă o interdicție 
permanentă pentru a consolida stabilitatea financiară.

Amendamentul 636
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 

(4) La începutul operațiunii de vânzare în 
lipsă, FIA implicate în aceasta se află în 
posesia titlurilor de valoare sau a altor
instrumente financiare. Statele membre 
garantează că AFIA implementează o 
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la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare a 
riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

procedură de gestionare a riscului care să 
permită gestionarea corespunzătoare a 
riscurilor asociate livrării titlurilor de 
valoare sau a altor instrumente financiare 
vândute în lipsă.

Or. en

Justificare

Vânzarea în lipsă fără prevalidare constituie un abuz de piață și ar trebui interzisă.

Amendamentul 637
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul 
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a 
angajat să le furnizeze și că AFIA 
implementează o procedură de gestionare 
a riscului care să permită gestionarea 
corespunzătoare a riscurilor asociate 
livrării titlurilor de valoare sau a altor 
instrumente financiare vândute în lipsă.

(4) Vânzarea în lipsă fără prevalidare 
(„naked short selling”) a titlurilor de 
capital, inclusiv a titlurilor convertibile în 
titluri de capital, este interzisă. Pentru a 
putea furniza astfel de titluri la data 
decontării tranzacției, vânzătorul 
garantează accesul la titlurile disponibile 
pentru împrumut (și controlul asupra 
titlurilor respective) înainte de a efectua 
operațiunile de vânzare în lipsă.

AFIA implicați în operațiuni de vânzare 
în lipsă prezintă autorităților competente 
ale statelor membre informații cu privire 
la pozițiile scurte semnificative. În 
condiții de piață extreme, autoritatea 
competentă a unui stat membru poate 
solicita AFIA să prezinte toate pozițiile 
scurte și titlurile împrumutate.
Autoritatea competentă a statului membru 
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în cauză comunică AEVMP informațiile 
privind operațiunile de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Vânzarea în lipsă fără prevalidare are drept rezultat tranzacții care eșuează în mod 
intenționat pentru a manipula prețul titlurilor în vederea unui beneficiu de arbitraj sau pentru 
a evita costurile de împrumut aferente operațiunilor obișnuite de vânzare în lipsă. Deoarece 
vânzarea în lipsă fără prevalidare permite celui care vinde să prezinte o imagine eronată cu 
privire la posesia sa asupra acțiunilor, acest tip de vânzare trebuie interzis.

Amendamentul 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze: 

eliminat

(a) cerințele de gestionare a riscului care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție a 
riscului la care AFIA este expus în 
numele FIA pe care le gestionează; 
(b) dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA gestionarea riscurilor speciale 
asociate cu tranzacțiile de vânzare în 
lipsă, inclusiv restricțiile pertinente ce pot 
fi necesare pentru a proteja FIA de 
expunerile nejustificate la risc.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Măsuri de punere în aplicare superflue. Se solicită o măsură orizontală în această privință.
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Amendamentul 639
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze: 

eliminat

(a) cerințele de gestionare a riscului care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție a 
riscului la care AFIA este expus în 
numele FIA pe care le gestionează; 
(b) dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA gestionarea riscurilor speciale 
asociate cu tranzacțiile de vânzare în 
lipsă, inclusiv restricțiile pertinente ce pot 
fi necesare pentru a proteja FIA de 
expunerile nejustificate la risc.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Reglementarea vânzărilor în lipsă nu numai în cazul FIA, ci și al altor participanți pe piață 
care nu intră sub incidența măsurilor orizontale pentru toți participanții pe piață prevăzute 
de Directiva privind AFIA nu ar trebui să facă obiectul unei directive specifice, cum este 
Directiva privind AFIA. În această privință, atât CAERPVM, cât și IOSCO examinează cadre 
posibile. În plus, Comisia creează un grad inacceptabil de incertitudine juridică deoarece a 
evitat să ofere o definiție a vânzării în lipsă. Articolul 11 alineatul (4) ar trebui eliminat și nu 
modificat, așa cum propune raportorul în amendamentele 53, 54 și 55.
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Amendamentul 640
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze: 

(5) Comisia poate stabili, prin intermediul  
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
precizeze cerințele de gestionare a 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile la care AFIA este expus 
în numele FIA pe care le gestionează.

(a) cerințele de gestionare a riscului care 
trebuie utilizate de AFIA în funcție a 
riscului la care AFIA este expus în numele 
FIA pe care le gestionează;
(b) dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA gestionarea riscurilor speciale 
asociate cu tranzacțiile de vânzare în 
lipsă, inclusiv restricțiile pertinente ce pot 
fi necesare pentru a proteja FIA de 
expunerile nejustificate la risc.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.
Și alți participanți pe piață în afară de AFIA se implică în operațiuni de vânzare în lipsă; 
astfel, trebuie adoptată o abordare orizontală pentru a se asigura un mediu concurențial 
echitabil și a se evita arbitrajul de reglementare.
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Amendamentul 641
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA gestionarea riscurilor speciale 
asociate cu tranzacțiile de vânzare în 
lipsă, inclusiv restricțiile pertinente ce pot 
fi necesare pentru a proteja FIA de 
expunerile nejustificate la risc.

eliminat

Or. en

Justificare

Modificări corespunzătoare de efectuat la finalizarea articolului 17.

Amendamentul 642
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) vânzarea în lipsă fără prevalidare nu 
va fi permisă.

Or. en

Justificare

Operațiunile de vânzare în lipsă pot fi considerate ca instrumente de corecție a pieței, în timp 
ce vânzarea în lipsă fără prevalidare ar putea fi privită ca speculație pură.



PE439.125v01-00 106/144 AM\804981RO.doc

RO

Amendamentul 643
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) AFIA nu sunt obligați să respecte 
dispozițiile prezentului articol în cazul 
unui FIA de tip „feeder”.

Or. en

Justificare

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Amendamentul 644
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează AFIA utilizează un cadru 
adecvat de gestionare a lichidităților și
adoptă proceduri care să garanteze că 
profilul de lichiditate al investițiilor FIA
respectă obligațiile sale de bază.

(1) Fiecare FIA dispune de o gestionare
adecvată a lichidităților și garantează că 
profilul de lichiditate al investițiilor proprii
respectă obligațiile sale de bază.

AFIA realizează în mod regulat simulări de 
criză, atât în condiții normale, cât și 
excepționale de lichiditate și monitorizează 
în consecință riscul de lichiditate al FIA.

AFIA realizează în mod regulat simulări de 
criză, atât în condiții normale, cât și 
excepționale de lichiditate și monitorizează 
în consecință riscul de lichiditate al FIA.
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Rezultatele simulărilor respective trebuie 
comunicate autorităților competente.
FIA de tip închis care nu utilizează 
efectul de levier nu intră sub incidența 
dispozițiilor prezentului alineat.

Or. en

Justificare

FIA trebuie să dispună de o gestionare adecvată a lichidităților. Autoritatea de supraveghere 
trebuie să aibă acces la informațiile privind lichiditățile.

Amendamentul 645
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează AFIA utilizează un cadru 
adecvat de gestionare a lichidităților și 
adoptă proceduri care să garanteze că 
profilul de lichiditate al investițiilor FIA 
respectă obligațiile sale de bază.

(1) Pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează, AFIA utilizează un cadru 
adecvat de gestionare a lichidităților și 
adoptă proceduri care să garanteze că 
profilul de lichiditate al investițiilor FIA 
respectă obligațiile sale de bază, natura 
FIA, orizontul investiției și politica de 
rambursare menționate în regulamentul 
sau actele constitutive ale FIA.

Or. en

Justificare

A se vedea gestiunea riscurilor.
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Amendamentul 646
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură că fiecare FIA din 
administrare are o politică de rambursare
corespunzătoare profilului de lichiditate a 
investițiilor FIA care este definită în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
FIA.

(2) AFIA se asigură că, în cazul fiecărui
FIA din administrare, strategia de 
investiții, profilul de lichiditate și politica 
de rambursare sunt coerente.

Or. en

Justificare

Articolul 12 alineatul (2), în forma propusă de Comisie, nu ține seama de gama largă de 
produse acoperită. Amendamentul propus permite ajustări în funcție de cerințele diverselor 
produse.

Amendamentul 647
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură că fiecare FIA din 
administrare are o politică de rambursare 
corespunzătoare profilului de lichiditate a 
investițiilor FIA care este definită în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
FIA.

(2) AFIA se asigură că fiecare FIA din 
administrare are un profil de lichiditate a 
investițiilor FIA corespunzător politicii de 
rambursare, care este definit în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
FIA.

Or. en

Justificare

Profilul de lichiditate ar trebui să corespundă politicii de rambursare și nu invers. Acest 
lucru permite, de asemenea, unor tipuri diferite de fonduri să fie capabile să respecte 
dispozițiile.
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Amendamentul 648
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze:

eliminat

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și
(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
șase luni.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Măsuri de punere în aplicare superflue.

Amendamentul 649
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze:

eliminat

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și
(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
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șase luni.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Articolul 12 pare destul de precis pentru a nu fi nevoie de o împuternicire de nivelul 2.

Amendamentul 650
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze:

(3) Comisia poate stabili, prin intermediul  
unor acte delegate în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să
detalieze:

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și

(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
șase luni.

(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
șase luni.

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.
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Amendamentul 651
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) AFIA nu sunt obligați să respecte 
dispozițiile prezentului articol în cazul 
unui FIA de tip „feeder”, în măsura în 
care se respectă prezentul articol în cazul 
FIA relevant de tip „master”.

Or. en

Justificare

Din nou, dispozițiile prezentului articol se justifică doar în contextul portofoliului subiacent 
al unui FIA de tip „master” și nu în ceea ce privește portofoliul unui FIA de tip „feeder”. Nu 
este clar cât de fiabilă este o simulare de criză pentru un portofoliu sau cum s-ar aplica 
sistemele de gestionare a lichidităților în contextul FIA de tip „feeder”. Totuși, s-a prevăzut 
posibilitatea ca dispozițiile să fie aplicate, dacă nu s-au aplicat standardele respective de 
lichiditate la nivelul FIA de tip „master”.

Amendamentul 652
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol nu se aplică 
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 unei strategii de afaceri în 
domeniul industrial și care nu sunt 
înființate în scopul principal de a genera 
beneficii pentru investitorii lor prin 
vânzare într-un anumit termen planificat.
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Or. en

Justificare

Societățile industriale de tip holding cotate sunt entități de tip închis. Prin urmare, cerințele 
propunerii cu privire la sistemul de gestionare a lichidităților și la politica de rambursare 
sunt irelevante. Acționarii unei societăți industriale de tip holding pot să-și vândă acțiunile pe 
piață.

Amendamentul 653
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prezentul articol nu se aplică nici 
AFIA care administrează FIA ce nu fac 
uz de efectul de levier și nu dețin drepturi 
de rambursare exercitabile într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii fiecărui FIA, nici 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 
unei strategii de afaceri în domeniul 
industrial și care nu sunt înființate în 
scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii lor prin vânzare într-un 
anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat sunt în general de tip închis și nu utilizează efectul de levier. 
Investitorii își primesc fondurile înapoi doar în momentul în care se renunță la investițiile 
respective. Lichiditățile nu se țin în conturi, apelându-se la ele doar atunci când este nevoie 
să se facă investiții sau să se plătească taxe fixe. Prin urmare, cerințele propunerii cu privire 
la sistemul de gestionare a lichidităților și la politica de rambursare sunt irelevante. De 
asemenea, există o piață secundară limitată pentru investitorii obligați să își vândă 
participațiile la fond. Schimbul de lichidități și de participații la fond are loc direct între 
investitorul care vinde și cel care cumpără.
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Amendamentul 654
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Alineatele (1)-(3) nu se aplică FIA de 
tip închis care nu utilizează efectul de 
levier.

Or. en

Justificare

Gestionarea lichidităților în raport cu eventualele cereri de rambursare nu este necesară în 
cazul unui fond de tip închis, deoarece investitorii nu au dreptul să-și realizeze investițiile din 
activele fondului. Dacă un fond de tip închis utilizează efectul de levier, această derogare nu 
se aplică.

Amendamentul 655
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13
Investiții în poziții din securitizare

eliminat

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării 
divergențelor dintre interesele firmelor 
care transformă împrumuturile în titluri 
de valoare tranzacționabile și alte 
instrumente financiare (emitenți) și AFIA 
care investesc în respectivele titluri de 
valoare sau în alte instrumente financiare 
în numele unuia sau mai multor FIA, 
Comisia adoptă măsuri de implementare 
care stabilesc cerințele în următoarele 
domenii:
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(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA 
să poată investi în titluri de valoare sau 
alte instrumente financiare de acest tip 
emise după 1 ianuarie 2011 în numele 
unuia sau mai multor FIA, inclusiv 
obligațiile care garantează că inițiatorul 
menține un interes economic net de cel 
puțin 5%;
(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai 
multor FIA.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul articol are drept efect impunerea unei restricții asupra portofoliului de investiții al 
unui FIA, în contrast cu intenția exprimată a directivei (a se vedea considerentul 4). Acest 
amendament este, de asemenea, consistent cu avizul Băncii Centrale Europene (16 octombrie 
2009).

Amendamentul 656
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13
Investiții în poziții din securitizare

eliminat

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării 
divergențelor dintre interesele firmelor 
care transformă împrumuturile în titluri 
de valoare tranzacționabile și alte 
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instrumente financiare (emitenți) și AFIA 
care investesc în respectivele titluri de 
valoare sau în alte instrumente financiare 
în numele unuia sau mai multor FIA, 
Comisia adoptă măsuri de implementare 
care stabilesc cerințele în următoarele 
domenii:
(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA 
să poată investi în titluri de valoare sau 
alte instrumente financiare de acest tip 
emise după 1 ianuarie 2011 în numele 
unuia sau mai multor FIA, inclusiv 
obligațiile care garantează că inițiatorul 
menține un interes economic net de cel 
puțin 5%;
(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai 
multor FIA.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul articol are drept efect impunerea unei restricții asupra portofoliului de investiții al 
unui FIA, în contrast cu intenția exprimată a directivei. Acest amendament este, de asemenea, 
consistent cu avizul Băncii Centrale Europene (16 octombrie 2009).

Amendamentul 657
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării coerenței În vederea garantării coerenței 
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transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturile în titluri de valoare 
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (emitenți) și AFIA care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare în 
numele unuia sau mai multor FIA, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc cerințele în următoarele domenii:

transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele inițiatorilor în sensul 
articolului 4 alineatul (41) din Directiva 
2006/48/CE și AFIA care investesc în
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare în numele unuia sau 
mai multor FIA, Comisia adoptă măsuri de 
aplicare care stabilesc cerințele în 
următoarele domenii:

Or. en

Justificare

Aliniere și clarificare a definiției.

Amendamentul 658
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturile în titluri de valoare 
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (emitenți) și AFIA care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare în 
numele unuia sau mai multor FIA, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc cerințele în următoarele domenii:

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele inițiatorilor în sensul 
articolului 4 alineatul (41) din Directiva 
2006/48/CE și AFIA care investesc în 
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare în numele unuia sau 
mai multor FIA, Comisia adoptă măsuri de 
aplicare care stabilesc cerințele în 
următoarele domenii:

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se ceară investitorilor ca emitenții să păstreze un interes economic net în 
portofoliile lor, deoarece obligația respectivă ar trebui să fie aplicată direct 
emitenților/inițiatorilor. FIA are dreptul să se bazeze pe declarațiile unui emitent/inițiator pe 
întreaga durată de existență a unor asemenea titluri.
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Amendamentul 659
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturile în titluri de valoare
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (emitenți) și AFIA care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare în 
numele unuia sau mai multor FIA, Comisia
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc cerințele în următoarele domenii:

Statele membre iau toate măsurile 
adecvate în vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturi în titluri de valoare
transferabile și alte instrumente financiare
(emitenți) și AFIA care investesc în 
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare în numele unuia sau 
mai multor FIA. Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c, care stabilesc cerințele în 
următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 660
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
garantează că inițiatorul menține un 
interes economic net de cel puțin 5%;

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în numele unuia sau mai 
multor FIA în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011, inclusiv obligațiile
ca inițiatorul: (1) să mențină un interes 
economic net de cel puțin 5% în oricare 
dintre emisiunile respective de titluri de 
valoare și (2) să declare în prospect sau în 
alte documente legate de emisiunea de 
titluri de valoare că deține și va menține 
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un astfel de interes („declarația 
inițiatorului”); și

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se ceară investitorilor ca emitenții să păstreze un interes economic net în 
portofoliile lor, deoarece obligația respectivă ar trebui să fie aplicată direct 
emitenților/inițiatorilor. FIA are dreptul să se bazeze pe declarațiile unui emitent/inițiator pe 
întreaga durată de existență a unor asemenea titluri.

Amendamentul 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 5%;

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 10%;

Or. en

Amendamentul 662
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
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garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 5%;

garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 10%;

Or. en

Justificare

Valoarea de 5% (propunerea Comisiei) corespunde normelor de securitizare în cazul 
băncilor (Directiva privind cerințele de capital). În cazul FIA mai riscante, 10% pare mai 
potrivit pentru acumularea de riscuri corespunzătoare. Pe lângă inițiator și AFIA, măsurile 
de aplicare ar trebui să acopere și împrumuturile transformate [a se vedea articolul 13 
alineatul (1) litera (ba) (nouă)].

Amendamentul 663
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 5%;

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un AFIA să 
poată investi în titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare de acest tip emise 
după 1 ianuarie 2011 în numele unuia sau 
mai multor FIA, inclusiv obligațiile care 
garantează că inițiatorul menține un interes 
economic net de cel puțin 5%. AFIA are 
dreptul să se bazeze pe o documentație 
scrisă din partea inițiatorului, conform 
căreia acesta deține și va menține 
interesul economic net în cauză;

Or. en

Justificare

Acest text clarifică responsabilitățile inițiatorului și cele ale AFIA, precum și condițiile în 
care AFIA a depus diligența necesară.
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Amendamentul 664
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai multor 
FIA.

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai multor 
FIA.

FIA are dreptul să se bazeze pe declarația 
unui inițiator pe întreaga durată de 
existență a unor asemenea titluri de 
valoare atunci când decide dacă să 
investească în oricare dintre aceste titluri 
de valoare.

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se ceară investitorilor ca emitenții să păstreze un interes economic net în 
portofoliile lor, deoarece obligația respectivă ar trebui să fie aplicată direct 
emitenților/inițiatorilor. FIA are dreptul să se bazeze pe declarațiile unui emitent/inițiator pe 
întreaga durată de existență a unor asemenea titluri.

Amendamentul 665
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele de transparență care trebuie 
îndeplinite în privința împrumuturilor 
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transformate.

Or. en

Justificare

Valoarea de 5% (propunerea Comisiei) corespunde normelor de securitizare în cazul 
băncilor (Directiva privind cerințele de capital). În cazul FIA mai riscante, 10% pare mai 
potrivit pentru acumularea de riscuri corespunzătoare. Pe lângă inițiator și AFIA, măsurile 
de aplicare ar trebui să acopere și împrumuturile transformate.

Amendamentul 666
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele de transparență care trebuie 
îndeplinite în privința împrumuturilor 
transformate.

Or. en

Justificare

Valoarea de 5% (propunerea Comisiei) corespunde normelor de securitizare în cazul 
băncilor (Directiva privind cerințele de capital). În cazul FIA mai riscante, 10% pare mai 
potrivit pentru acumularea de riscuri corespunzătoare. Pe lângă inițiator și AFIA, măsurile 
de aplicare ar trebui să acopere și împrumuturile transformate.

Amendamentul 667
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 

Comisia poate stabili, prin intermediul  
unor acte delegate în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
impună menținerea de către inițiator a 
unui interes economic net de cel puțin 5% 
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articolul 49 alineatul (3). și cerințele calitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investesc în 
titluri de valoare sau alte produse 
financiare.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol este reținut.

Amendamentul 668
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Investiții pe piețele de materii prime

FIA care investesc pe piețele de materii 
prime furnizează în mod regulat AEVMP 
informații privind poziția lor directă sau 
indirectă pe piețele respective. Pentru a 
evita orice perturbare a prețurilor 
materiilor prime din cauza operațiunilor 
efectuate de FIA, AEVMP poate impune 
limite pozițiilor FIA pe piețele produselor 
de bază.
FIA nu au dreptul de a investi direct sau 
indirect în produse agricole de bază.

Or. en

Justificare

Implicarea FIA pe piețele produselor de bază trebuie reglementată. Ar trebui să se interzică 
investițiile FIA în produse agricole de bază.
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Amendamentul 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Propunere de directivă
Capitolul III – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE DE CAPITAL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI 
CHELTUIELI

Or. en

Amendamentul 670
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat
Capitalul inițial și capitalul permanent

AFIA trebuie să aibă fonduri proprii în 
valoare de cel puțin 125 000 EUR.
În cazul în care valoarea portofoliilor 
administrate de AFIA depășește 250 de 
milioane de EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane de EUR.
Indiferent de valoarea obligațiile stabilite 
în primul și al doilea paragraf, valoarea 
fondurilor propriii ale AFIA nu este 
niciodată inferioară valorii impuse în 
temeiul articolului 21 din 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 credit (reformare).
În sensul primului, celui de-al doilea și 
celui de-al treilea paragraf următoarele 
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portofolii sunt considerate a fi portofoliile 
AFIA:
(a) portofoliile FIA administrate de AFIA, 
inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat 
una sau mai multe funcții în conformitate 
cu articolul 18;
(b) portofoliile FIA pe care AFIA le 
administrează prin delegare.

Or. de

Amendamentul 671
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În cazul în care FIA este 
autoadministrat, adică autorizat ca AFIA, 
FIA trebuie să aibă un capital inițial de 
cel puțin 300 000 EUR.

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM. 

Amendamentul 672
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre impun ca un AFIA 
care este un FIA administrat intern să 
aibă un capital inițial de cel puțin 
300 000 EUR.
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Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendamentul 673
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA trebuie să aibă fonduri proprii în 
valoare de cel puțin 125 000 EUR.

(1) Statele membre solicită ca un AFIA
care este desemnat ca administrator 
extern al unuia sau mai multor FIA să 
aibă un capital inițial de cel puțin
125 000 EUR, ținându-se seama de 
următoarele alineate.

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendamentul 674
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA trebuie să aibă fonduri proprii în 
valoare de cel puțin 125 000 EUR.

(1) AFIA trebuie să aibă fonduri proprii în 
valoare de cel puțin 75 000 EUR.

Or. en

Justificare

Prin aceasta, cerința de capital se aproprie, dar nu este echivalentă cu nivelul impus de 
Directiva privind cerințele de capital și pentru fondurile care au doar poziții lungi,„long only 
funds” (capital de bază de 50 000 EUR). AFIA nu păstrează fondurile investitorilor, astfel 
încât riscul pentru investitori este minim. Cerințe de capital prea ridicate pentru AFIA doar 
vor descuraja noile intrări pe piață și competiția necesară.

Amendamentul 675
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor 
administrate de AFIA depășește 
250 de milioane de EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane de EUR.

(2) În cazul în care valoarea portofoliilor 
FIA administrate de AFIA depășește 
250 de milioane EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane EUR; în orice 
caz, valoarea totală a capitalului inițial și 
a sumei suplimentare nu depășește 
10 milioane EUR.

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
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which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendamentul 676
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor 
administrate de AFIA depășește
250 de milioane de EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane de EUR.

(2) În cazul în care valoarea portofoliilor 
FIA administrate de AFIA depășește
150 de milioane EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu cel puțin 
0,01 % din suma cu care valoarea 
portofoliilor AFIA depășește 150 de 
milioane EUR.

Or. en

Justificare

Prin aceasta, cerința de capital se aproprie, dar nu este echivalentă cu nivelul impus de 
Directiva privind cerințele de capital și pentru fondurile care au doar poziții lungi,„long only 
funds” (capital de bază de 50 000 EUR). AFIA nu păstrează fondurile investitorilor, astfel 
încât riscul pentru investitori este minim. Cerințe de capital prea ridicate pentru AFIA doar 
vor descuraja noile intrări pe piață și competiția necesară.
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Amendamentul 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor 
administrate de AFIA depășește 
250 de milioane de EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane de EUR.

(2) În cazul în care valoarea portofoliilor 
FIA administrate de AFIA depășește 
250 de milioane EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu un procentaj 
specificat din suma cu care valoarea 
portofoliilor AFIA depășește 
250 de milioane EUR.

Or. en

Justificare

Capitalul AFIA trebuie să fie suficient pentru a acoperi posibila sa expunere la riscurile 
legate de răspunderea profesională. Suma exactă trebuie să fie consistentă cu profilul său de 
risc real.

Amendamentul 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor 
administrate de AFIA depășește 
250 de milioane de EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor AFIA 
depășește 250 de milioane de EUR.

(2) În cazul în care valoarea portofoliilor 
FIA administrate de AFIA depășește 
250 de milioane EUR, AFIA trebuie să 
dispună de fonduri proprii suplimentare a 
căror valoare este egală cu 0,02 % din 
suma cu care valoarea portofoliilor FIA 
administrate de AFIA depășește 
250 de milioane EUR.

Or. en
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Amendamentul 679
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de valoarea obligațiile stabilite 
în primul și al doilea paragraf, valoarea 
fondurilor propriii ale AFIA nu este 
niciodată inferioară valorii impuse în 
temeiul articolului 21 din 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 credit (reformare).

eliminat

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendamentul 680
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toți AFIA trebuie să dispună de 
fonduri proprii disponibile care să 
constituie cel puțin suma prevăzută la 
articolul 21 din Directiva 2006/49/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare 
a capitalului întreprinderilor de investiții 
și al instituțiilor de credit (reformare)1;

Or. de

Justificare

1 JO L 17, 30.6.2006, p. 201.

Amendamentul 681
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului, celui de-al doilea și 
celui de-al treilea paragraf următoarele 
portofolii sunt considerate a fi portofoliile 
AFIA:

În sensul primului, celui de-al doilea și 
celui de-al treilea paragraf următoarele 
portofolii sunt considerate a fi portofoliile 
AFIA, cu excepția portofoliilor unui FIA 
de tip „feeder” în măsura în care acestea 
constau din acțiuni sau unități ale unui 
FIA de tip „master”:

Or. en

Justificare

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article.
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Amendamentul 682
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului, celui de-al doilea și 
celui de-al treilea paragraf următoarele 
portofolii sunt considerate a fi portofoliile 
AFIA:

(4) În sensul alineatului (2), FIA 
administrate de AFIA, inclusiv FIA 
pentru care AFIA a delegat una sau mai 
multe funcții în conformitate cu articolul 
18, cu excepția portofoliilor FIA pe care 
AFIA le administrează prin delegare, sunt 
considerate a fi portofoliile AFIA.

(a) portofoliile FIA administrate de AFIA, 
inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat 
una sau mai multe funcții în conformitate 
cu articolul 18;
(b) portofoliile FIA pe care AFIA le 
administrează prin delegare.

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendamentul 683
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot autoriza AFIA să 
nu asigure până la 50% din fondurile 
proprii suplimentare menționate la 
alineatul (2) în cazul în care aceștia 
beneficiază de o garanție egală cu suma 
specificată emisă de o instituție de credit 
sau de o societate de asigurare care își are 
sediul social într-un stat membru sau într-
o țară terță, cu condiția să facă obiectul 
unor norme prudențiale pe care 
autoritățile competente le consideră 
echivalente cu cele prevăzute în legislația 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendamentul 684
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot autoriza AFIA să 
nu asigure până la 50% din fondurile 
proprii suplimentare menționate la 
alineatul (2) în cazul în care aceștia 
beneficiază de o garanție egală cu suma 
specificată emisă de o instituție de credit 
sau de o societate de asigurare; sediul 
social al instituției de credit sau al 
societății de asigurare în cauză trebuie să 
fie stabilit într-un stat membru sau într-o 
țară terță, cu condiția ca aceasta să facă 
obiectul unor norme prudențiale pe care 
autoritățile competente le consideră 
echivalente cu cele prevăzute în legislația 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.

Amendamentul 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere alineatului (4), 
portofoliile FIA care îndeplinesc 
următoarele criterii sunt excluse la 
calcularea valorii portofoliilor AFIA, și 
anume cele care: 
(i) nu utilizează efectul de levier; 
(ii) nu dețin drepturi de rambursare care 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
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ani de la data constituirii fiecărui FIA; și
(iii) în conformitate cu strategia de 
investiții și obiectivele lor, nu investesc și 
nu vând active frecvent. 
Statele membre impun ca AFIA care 
administrează doar FIA ce îndeplinesc 
condițiile stabilite la primul paragraf să 
aibă un capital inițial de cel puțin 
50 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 686
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Alineatele (-1), (1), (2), (4) și (4a) nu 
se aplică AFIA ce nu depășesc pragul de 
500 de milioane EUR prevăzut la 
articolul (2) alineatul (2) litera (a), care 
optează să fie tratați drept AFIA sub 
incidența prezentei directive, atunci când 
administrează doar FIA care:
(a) nu utilizează efectul de levier la 
nivelul FIA;
(b) nu dețin drepturi de rambursare care 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data investiției inițiale în fiecare 
FIA; și
(c) în conformitate cu strategia de 
investiții și obiectivele lor, nu investesc și 
nu vând active frecvent.
Statele membre impun ca AFIA care 
îndeplinesc condițiile stabilite la primul 
paragraf să aibă un capital inițial de cel 
puțin 50 000 EUR.

Or. en
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Amendamentul 687
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (1)-(4) nu se aplică AFIA 
ce administrează doar FIA care:
(a) nu utilizează efectul de levier;
(b) nu dețin drepturi de rambursare care 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii fiecărui FIA; și
(c) în conformitate cu strategia de 
investiții și obiectivele lor, nu investesc și 
nu vând active frecvent. 
Statele membre impun ca AFIA care 
îndeplinesc condițiile stabilite la primul 
paragraf să aibă un capital inițial de cel 
puțin 50 000 EUR.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe de capital sunt inspirate de Directiva OPCVM care se aplică fondurilor de tip 
deschis distribuite publicului. Abordarea respectivă neglijează faptul că investitorii 
profesioniști în fonduri de tip închis nu se confruntă cu aceleași riscuri operaționale ca micii 
investitori într-un fond de tip deschis care necesită o administrare activă.

Amendamentul 688
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (1)-(4) nu se aplică AFIA 
ce administrează doar FIA care:
(a) nu utilizează efectul de levier;
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(b) nu dețin drepturi de rambursare care 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii fiecărui FIA; și
(c) în conformitate cu strategia de 
investiții și obiectivele lor, nu investesc și 
nu vând active frecvent.
Statele membre impun ca AFIA care 
îndeplinesc condițiile stabilite la primul 
paragraf să aibă un capital inițial de cel 
puțin 50 000 EUR.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe de capital sunt inspirate de Directiva OPCVM care se aplică fondurilor de tip 
deschis distribuite publicului. Abordarea respectivă neglijează faptul că investitorii 
profesioniști în fonduri de tip închis nu se confruntă cu aceleași riscuri operaționale ca micii 
investitori într-un fond de tip deschis care necesită o administrare activă.

Amendamentul 689
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele de mai sus nu se aplică 
AFIA ce administrează doar FIA: 
(a) care nu utilizează efectul de levier; 
(b) care nu dețin drepturi de rambursare 
ce pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii fiecărui FIA; 
(c) care au angajamente fixe de capital; 
(d) în cazul cărora comisioanele se 
bazează pe angajamente de capital; 
(e) în cazul cărora investitorii au dreptul 
să schimbe AFIA; 
(f) în cazul cărora sunt incluse în acordul 
contractual prevederi specifice privind 
desființarea unui AFIA pentru a proteja 
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investitorii în cursul unei tranziții.
Alineatele de mai sus nu se aplică nici 
portofoliilor unui FIA de tip „feeder” în 
măsura în care acesta constă din acțiuni 
sau unități ale unui FIA de tip „master”.

Or. en

Justificare

Este necesar să se ajusteze caracteristicile profilului de risc al investitorilor în diversele FIA.

Amendamentul 690
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele de mai sus nu se aplică 
AFIA ce administrează doar FIA:
(a) care nu utilizează efectul de levier;
(b) care nu dețin drepturi de rambursare 
ce pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii fiecărui FIA;
(c) care au angajamente fixe de capital;
(d) în cazul cărora comisioanele se 
bazează pe angajamente de capital;
(e) în cazul cărora investitorii au dreptul 
să schimbe AFIA; și
(f) în cazul cărora sunt incluse în acordul 
contractual prevederi specifice privind 
desființarea unui AFIA pentru a proteja 
investitorii în cursul unei tranziții.

Or. en

Justificare

 Aceste cerințe de capital sunt inspirate de Directiva OPCVM care se aplică fondurilor de tip 
deschis distribuite publicului. Abordarea respectivă neglijează faptul că investitorii 
profesioniști în fonduri de tip închis nu se confruntă cu aceleași riscuri operaționale ca micii 
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investitori într-un fond de tip deschis care necesită o administrare activă.

Amendamentul 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a)Alineatele de mai sus nu se aplică 
AFIA ce administrează doar FIA:
(a) care nu utilizează efectul de levier;
(b) care nu dețin drepturi de rambursare 
ce pot fi exercitate într-o perioadă de cinci 
ani de la data constituirii fiecărui FIA;
(c) care au angajamente fixe de capital;
(d) în cazul cărora comisioanele se 
bazează pe angajamente de capital;
(e) în cazul cărora investitorii au dreptul 
să schimbe AFIA; și
(f) în cazul cărora sunt incluse în acordul 
contractual prevederi specifice privind 
desființarea unui AFIA pentru a proteja 
investitorii în cursul unei tranziții.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe de capital sunt inspirate de Directiva OPCVM care se aplică fondurilor de tip 
deschis distribuite publicului. Investitorii profesioniști în fondurile de tip închis sunt protejați 
prin alte mecanisme. Un capital mai ridicat al AFIA nu sporește protecția investitorilor. 
Investitorii în fondurile de capital privat nu se confruntă cu aceleași riscuri operaționale ca 
micii investitori într-un fond de tip deschis care necesită o administrare activă.
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Amendamentul 692
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Prezentul articol nu se aplică nici 
AFIA care administrează FIA ce nu fac 
uz de efectul de levier și nu dețin drepturi 
de rambursare exercitabile într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii fiecărui FIA, în măsura în 
care aceștia efectuează investiții de capital 
privat, nici 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 unei strategii 
de afaceri în domeniul industrial și care 
nu sunt înființate în scopul principal de a 
genera beneficii pentru investitorii lor 
prin vânzare într-un anumit termen 
planificat.

Or. en

Justificare

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations.
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management.
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Amendamentul 693
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Prezentul articol nu se aplică 
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 unei strategii de afaceri în 
domeniul industrial și care nu sunt 
înființate în scopul principal de a genera 
beneficii pentru investitorii lor prin 
vânzare într-un anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Societățile industriale de tip holding cotate sunt fonduri de tip închis care nu oferă 
acționarilor lor drepturi de rambursare sau răscumpărare. În plus, aceste entități sunt 
proprietarii de drept și beneficiarii efectivi ai activelor lor. Acest lucru le pune la dispoziție 
resurse substanțiale de capital la care pot recurge pentru a continua să-și îndeplinească 
obligațiile reglementare. Există deja mecanisme pentru lichidarea adecvată a societății dacă 
este cazul. Aceasta face obiectul legislației UE.

Amendamentul 694
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
un AFIA care este deja autorizat în 
temeiul Directivei 2004/39/CE și/sau face 
obiectul cerințelor de capital prevăzute în 
Directiva 2006/49/CE sau Directiva 
85/611/CEE nu trebuie să îndeplinească 
cerințele suplimentare prevăzute în 
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prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Mulți AFIA sunt deja autorizați în temeiul Directivei privind piețele instrumentelor financiare 
și fac obiectul normelor privind capitalul prevăzute în Directiva privind cerințele de capital și 
Directiva OPCVM. Este inutil, chiar repetitiv, să se solicite ca asemenea firme să 
îndeplinească cerințe suplimentare în temeiul Directivei privind AFIA.

Amendamentul 695
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Prezentul articol nu se aplică 
societăților de administrare autorizate în 
temeiul Directivei 2009/65/CE care 
administrează și FIA.

Or. en

Justificare

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendamentul 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate care 
stabilesc procentajul specificat prevăzut la 
alineatul (2), ce se situează între 1% și 
5%, în conformitate cu profilul de risc al 
FIA, și care specifică activele în care pot 
fi investite propriile fonduri.
Actele respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Capitalul AFIA trebuie să fie suficient pentru a acoperi posibila sa expunere la riscurile 
legate de răspunderea profesională. Suma exactă trebuie să fie consistentă cu profilul său de 
risc real.

Amendamentul 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Suma investită de AFIA în fiecare 
FIA pe care îl administrează este de așa 
natură încât AFIA dețin, pe bază anuală, 
o expunere economică netă mai mare sau 
egală cu procentajul specificat din suma 
totală investită de toți investitorii în acel 
FIA. 

Or. en
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Justificare

AFIA trebuie să-și alinieze interesele cu cele ale investitorilor lor. Alinierea se realizează în 
mod normal prin acorduri de partajare a profiturilor. De asemenea, este important să se 
garanteze că AFIA sunt afectate, într-o anumită măsură, de pierderile pe care le cauzează. 
Această prevedere este similară cerinței ca băncile să păstreze 5% din împrumuturile pe care 
le inițiază. Procentajul exact va fi diferit în funcție de profilul de risc al FIA. 

Amendamentul 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia adoptă acte delegate care 
stabilesc cerințele în următoarele 
domenii: 
(a) procentajul specificat ce trebuie 
investit de AFIA, care se situează între 
1% și 5% din suma totală investită de toți 
investitorii, în conformitate cu profilul de 
risc al FIA; 
(b) modul de calcul; 
(c) procedura care trebuie respectată de 
AFIA pentru a îndeplini cerințele de mai 
sus. 
Actele respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

AFIA trebuie să-și alinieze interesele cu cele ale investitorilor lor. Alinierea se realizează în 
mod normal prin acorduri de partajare a profiturilor. De asemenea, este important să se 
garanteze că AFIA sunt afectate, într-o anumită măsură, de pierderile pe care le cauzează. 
Această prevedere este similară cerinței ca băncile să păstreze 5% din împrumuturile pe care 
le inițiază. Procentajul exact va fi diferit în funcție de profilul de risc al FIA. 
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Amendamentul 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Fondurile proprii sunt investite în 
active lichide sau active ușor convertibile 
în numerar pe termen scurt și nu includ 
poziții speculative.

Or. en

Justificare

Capitalul AFIA trebuie să fie suficient pentru a acoperi posibila sa expunere la riscurile 
legate de răspunderea profesională.  Suma exactă trebuie să fie consistentă cu profilul său de 
risc real.


