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Amendamentul 700
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA utilizează în orice moment resursele 
adecvate și corespunzătoare necesare 
pentru buna derulare a activităților lor de 
administrare.

AFIA utilizează în orice moment resursele 
adecvate și corespunzătoare necesare 
pentru buna gestionare a FIA.

Or. en

Amendamentul 701
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că, pentru fiecare FIA 
din administrare:

(a) sunt adoptate și consemnate în scris 
politici exigente pentru evaluarea 
activelor deținute sau utilizate de FIA;
(b) calcularea valorii activelor FIA se 
face în conformitate cu aceste politici fie 
de către un evaluator independent de 
AFIA, fie de către AFIA însuși (caz în 
care funcțiile AFIA de evaluare și de 
administrare a portofoliului sunt 
independent din punct de vedere 
funcțional);
(c) valoarea activelor FIA este calculată 
cu o frecvență adecvată și valoarea 
acțiunilor sau a unităților FIA se 
calculează de fiecare dată la momentul 
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sau înainte de momentul emisiunii sau 
rambursării; și
(d) aceste politici de evaluare sunt 
revizuite și modificate periodic pentru a se 
garanta că sunt permanent adaptate.

Or. en

Justificare

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendamentul 702
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se stabilesc proceduri 
coerente și adecvate pentru a face o 
evaluare corectă a activelor FIA și un 
calcul al valorii acțiunilor și a unităților 
FIA, în conformitate cu standardele și 
normele de evaluare aplicabile existente.

Or. en
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Justificare

Cerința privind necesitatea unui evaluator independent este costisitoare și inutilă, deoarece 
AFIA cunoaște cel mai bine, de cele mai multe ori, activele fondului.  Funcția de evaluare 
trebuie totuși să fie independentă de funcțiile de gestionare a investițiilor. Pentru anumite 
active (de exemplu imobile), unele state membre cer numirea unor evaluatori independenți 
care răspund de evaluarea activelor, iar aceste practici ar trebui permise pentru a putea 
respecta în continuare legislația națională.

Amendamentul 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se stabilesc proceduri 
coerente și adecvate pentru a se putea 
face o evaluare corectă a  activelor FIA și
a acțiunilor sau a unităților FIA.

Or. en

Justificare

Investitorii în fondurile de capital privat nu au dreptul la rambursare. Administratorii nu sunt 
recompensați pe baza valorii juste a investițiilor nerealizate, ci în funcție de performanța lor 
care se recompensează cu o cotă-parte din profiturile realizate. Investitorii și administratorii 
trebuie să aștepte până când fondul aduce valoare (moment în care valoarea este sigură). 
Evaluarea activelor de capital privat necesită cunoștințe detaliate de administrare și de audit. 
Acest lucru implică costuri suplimentare fără a aduce beneficii investitorilor.

Amendamentul 704
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 

(1) Un AFIA se asigură că pentru fiecare 
FIA din administrare se fac evaluări 
corecte ale activelor FIA în mod adecvat, 
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valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

coerent și la timp pentru ca valoarea 
acțiunilor sau a unităților FIA să fie ușor 
evaluată de investitori și alte părți 
interesate.

Or. en

Justificare

Este suficient să existe obligativitatea efectuării unor evaluări corecte care să fie oferite 
părților interesate, inclusiv, în special, investitorilor. Numirea unui evaluator oficial și 
independent este inutilă. Aceasta este o abordare bazată pe principii și constituie un 
angajament solid și adecvat.

Amendamentul 705
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se numește un evaluator 
care să stabilească valoarea activelor 
obținute în mod transparent de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

Or. en

Justificare

Propunerile de evaluare ar fi greu de implementat și nu întotdeauna necesare pentru o mai 
bună protecție a investitorilor. Mai ales cerința de a face o evaluare a tuturor activelor, de 
fiecare dată când sunt emise sau rambursate unități ale FIA este adesea imposibil de realizat 
și inutilă. Anumite active ale fondurilor (de exemplu, imobile) sunt în general foarte stabile, 
astfel încât evaluarea zilnică ar fi complet superfluă. De asemenea, o evaluare zilnică este 
imposibil de obținut pentru fondurile imobiliare și nu ar spori defel protecția investitorilor. 
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Amendamentul 706
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se numește un evaluator 
care să stabilească valoarea activelor 
obținute de FIA și valoarea acțiunilor și a 
unităților FIA.

Or. en

Justificare

Evaluările se fac deja de experți independenți în cazul în care circumstanțele o impun. Nu 
toate activele necesită o evaluare independentă, iar obligativitatea de a efectua evaluări 
100% independente va crește costurile pentru fonduri și va reduce veniturile pentru 
investitori.

Amendamentul 707
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se numește un evaluator 
care să stabilească valoarea activelor 
obținute de FIA și valoarea acțiunilor și a 
unităților FIA.

Or. en
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Amendamentul 708
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură, după caz, de 
independența funcțională a funcției de 
evaluare și a funcției de administrare a 
portofoliului având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea fiecărui
FIA din administrare.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 709
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură, după caz, de 
independența funcțională a funcției de 
evaluare și a funcției de administrare a 
portofoliului având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea fiecărui
FIA din administrare.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 
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Amendamentul 710
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură, după caz, de 
independența funcțională a funcției de 
evaluare și a funcției de administrare a 
portofoliului având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea fiecărui
FIA din administrare.

Or. en

Justificare

Cerința privind necesitatea unui evaluator independent este costisitoare și inutilă, deoarece 
AFIA cunoaște cel mai bine, de cele mai multe ori, activele fondului. AFIA are 
responsabilitatea de a se asigura, după caz, de independența funcțională a funcției de 
evaluare și a funcție de administrare a portofoliului având în vedere natura, dimensiunea și 
complexitatea fiecărui FIA din administrare.

Amendamentul 711
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură, după caz, de 
independența funcțională a funcției de 
evaluare și a funcției de administrare a 
portofoliului având în vedere natura, 
dimensiunea și complexitatea fiecărui
FIA din administrare.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.
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Amendamentul 712
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare valoarea activelor obținute 
de FIA și valoarea acțiunilor și a unităților 
FIA sunt evaluate într-un mod coerent și 
independent din punct de vedere 
funcțional. Orice terț desemnat 
garantează independența acestor funcții.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 713
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că, atunci când 
execută o funcție de evaluare pentru un
FIA din administrare, funcția de evaluare 
este independentă de funcția de 
administrare a investițiilor. Orice terț
desemnat să execute funcții de evaluare 
garantează și independența acestor 
funcții.

Or. en

Justificare

„Evaluarea” privește valoarea activelor deținute de fond, precum și valoarea fondului. 
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Cadrul de reglementare pentru evaluarea fondului trebuie să motiveze particularitățile 
acestor niveluri diferite de evaluare. Cerințele pentru evaluarea activelor variază în mare 
măsură în funcție de natura însăși a activelor în cauză, care se clasifică de la active foarte 
lichide estimate pe baza cotației relevante până la active nelichide care presupun procese de 
estimare personalizate. Funcția poate fi executată fie de societatea de administrare, fie de 
depozitar.

Amendamentul 714
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că, pentru fiecare FIA 
din administrare, există un evaluator 
independent de AFIA din punct de vedere 
funcțional care să stabilească valoarea 
activelor obținute de FIA și valoarea 
acțiunilor și a unităților FIA.

Or. en

Justificare

Nu este practic să se ceară unui AFIA să numească întotdeauna un evaluator independent. Cu 
toate acestea, aceștia ar trebui să fie independenți din punct de vedere funcțional. 

Amendamentul 715
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că, pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de funcția de administrare a 
AFIA care să stabilească valoarea activelor 
obținute de FIA și valoarea acțiunilor și a 
unităților FIA în conformitate cu 
orientările de evaluare din UE stabilite de 
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AEVMP.

În acest scop, AFIA se asigură că este 
numit un evaluator calificat care să fie 
dotat adecvat în scopul evaluării și atestat 
de AEVMP.

Or. en

Justificare

 Implementarea unei evaluări solide și transparente presupune proceduri la nivelul UE și o 
calitate coerentă a evaluării independente. Nou înființata Autoritate europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) este considerată instituția adecvată pentru a executa certificarea 
evaluatorilor, pentru a stabili orientări de evaluare și a monitoriza punerea lor în aplicare.

Amendamentul 716
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de funcția de administrare a
AFIA care să stabilească valoarea activelor 
obținute de FIA și valoarea acțiunilor și a 
unităților FIA în conformitate cu 
orientările de evaluare din UE stabilite de 
AEVMP.

În acest scop, AFIA se asigură că este 
numit un evaluator calificat care să fie 
dotat adecvat în scopul evaluării și atestat 
de AEVMP.

Or. en
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Amendamentul 717
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA se asigură că, atunci când execută 
o funcție de evaluare pentru un FIA din 
administrare, funcția de evaluare este 
independentă de funcția de administrare a 
investițiilor. Orice terț desemnat să 
execute funcții de evaluare garantează și 
independența acestor funcții.

Or. en

Justificare

Cerința privind necesitatea unui evaluator independent este costisitoare și inutilă, deoarece 
AFIA cunoaște cel mai bine, de cele mai multe ori, activele fondului.  Funcția de evaluare 
trebuie totuși să fie independentă de funcțiile de gestionare a investițiilor. Pentru anumite 
active (de exemplu imobile), unele state membre cer numirea unor evaluatori independenți 
care răspund de evaluarea activelor, iar aceste practici ar trebui permise pentru a putea 
respecta în continuare legislația națională.

Amendamentul 718
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel 
puțin o dată pe an și de fiecare dată când 
se emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

eliminat

Or. en

Justificare

Este suficient să existe obligativitatea efectuării unor evaluări corecte care să fie oferite 
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părților interesate, inclusiv, în special, investitorilor. Numirea unui evaluator oficial și 
independent este inutilă. Aceasta este o abordare bazată pe principii și constituie un 
angajament solid și adecvat.

Amendamentul 719
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel 
puțin o dată pe an și de fiecare dată când 
se emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

eliminat

Or. en

Justificare

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Amendamentul 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel 
puțin o dată pe an și de fiecare dată când 
se emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

eliminat

Or. en

Justificare

Investitorii în fondurile de capital privat nu au dreptul la rambursare. Administratorii nu sunt 
recompensați pe baza valorii juste a investițiilor nerealizate, ci în funcție de performanța lor 
care se recompensează cu o cotă-parte din profiturile realizate. Investitorii și administratorii 
trebuie să aștepte până când fondul aduce valoare (moment în care valoarea este sigură). 
Evaluarea activelor de capital privat necesită cunoștințe detaliate de administrare și de audit. 
Acest lucru implică costuri suplimentare fără a aduce beneficii investitorilor.

Amendamentul 721
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel 
puțin o dată pe an și de fiecare dată când 
se emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

AFIA se asigură că pentru fiecare FIA din 
administrare se stabilesc proceduri 
coerente și adecvate pentru a se putea 
face o evaluare corectă a activelor FIA și 
pentru ca valoarea acțiunilor sau a 
unităților FIA să poată fi calculată și, 
după caz, publicată.

Or. en

Justificare

Cerința privind necesitatea unui evaluator independent este costisitoare și inutilă, deoarece 
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AFIA deține, de cele mai multe ori, cele mai vaste cunoștințe cu privire la activele fondului. 
AFIA are responsabilitatea de a se asigura, după caz, de independența funcțională a funcției 
de evaluare și a funcție de administrare a portofoliului având în vedere natura, dimensiunea 
și complexitatea fiecărui FIA din administrare.

Amendamentul 722
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele,
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se 
emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

AFIA se asigură că activele FIA sunt 
evaluate cu o frecvență adecvată ținând 
seama de activele suport deținute de fond. 
Atunci când FIA este investit în active 
necorporale, se poate ține seama de 
particularitățile acestor active. AFIA se 
asigură, de asemenea, că acțiunile sau
unitățile FIA pot fi evaluate oricând este 
necesar pentru a permite rambursarea 
sau emiterea.

Or. en

Justificare

Propunerile de evaluare ar fi greu de implementat și nu întotdeauna necesare pentru o mai 
bună protecție a investitorilor. Mai ales cerința de a face o evaluare a tuturor activelor, de 
fiecare dată când sunt emise sau rambursate unități ale FIA este adesea imposibil de realizat 
și inutilă. Anumite active ale fondurilor (de exemplu, imobile) sunt în general foarte stabile, 
astfel încât evaluarea zilnică ar fi complet superfluă. De asemenea, o evaluare zilnică este 
imposibil de obținut pentru fondurile imobiliare și nu ar spori defel protecția investitorilor. 

Amendamentul 723
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele,
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 

AFIA se asigură că activele FIA sunt 
evaluate cu o frecvență adecvată ținând 
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o dată pe an și de fiecare dată când se 
emit sau se rambursează acțiuni sau 
unități ale FIA, în cazul în care acest 
lucru se întâmplă mai frecvent.

seama de activele suport deținute de fond. 
Atunci când FIA este investit în active 
necorporale, se poate ține seama de 
particularitățile acestor active. AFIA se 
asigură, de asemenea, că acțiunile sau
unitățile FIA pot fi evaluate oricând este 
necesar pentru a permite rambursarea 
sau emiterea.

Or. en

Amendamentul 724
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele,
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

Procedurile de evaluare utilizate 
garantează că activele și acțiunile sau
unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an. Dacă FIA este de tip deschis, astfel de 
evaluări se vor face cu frecvența adecvată 
date fiind particularitățile activelor suport 
deținute de fond și politica sa de emisiune 
sau de rambursare.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 

Amendamentul 725
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele,
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 

Procedurile de evaluare utilizate 
garantează că activele și acțiunile sau
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o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an. Dacă FIA este de tip deschis, astfel de 
evaluări se vor face cu frecvența adecvată 
date fiind particularitățile activelor suport 
deținute de fond și politica sa de emisiune 
sau de rambursare.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 726
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele,
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

Procedurile de evaluare utilizate 
garantează că activele și acțiunile sau
unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an. Dacă FIA este de tip deschis, astfel de 
evaluări se vor face cu frecvența adecvată 
date fiind particularitățile activelor suport 
deținute de fond și politica sa de emisiune 
sau de rambursare.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 727
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, Procedurile de evaluare utilizate 
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acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

garantează că activele, acțiunile și unitățile
sunt evaluate cel puțin o dată pe an și de 
fiecare dată când se emit sau se 
rambursează acțiuni sau unități ale FIA, în 
cazul în care acest lucru se întâmplă mai 
frecvent, dar doar atunci când acțiunile 
sau unitățile urmează să fie emise sau 
rambursate la un preț calculat prin 
referire la valoarea de inventar netă a 
activelor pe unitate sau pe acțiune.

Or. en

Justificare

FIA de tip închis pot emite sau răscumpăra acțiuni din când în când. Cu toate acestea, când 
fac acest lucru, o vor face în general la valoarea curentă a pieței. În astfel de cazuri, nu este 
nevoie să se evalueze activele FIA. Evaluarea ar trebui să fie limitată la momentele în care 
acțiunile vor fi emise sau rambursate la un preț direct legat de valoarea de inventar netă a 
activelor.

Amendamentul 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, acțiunile 
și unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an și de fiecare dată când se emit sau se 
rambursează acțiuni sau unități ale FIA, în 
cazul în care acest lucru se întâmplă mai 
frecvent.

Evaluatorul se asigură că activele, acțiunile 
și unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an și de fiecare dată când se emit sau se 
rambursează acțiuni sau unități ale FIA sau 
când se plătesc comisioane de 
administrare (dacă aceste comisioane se 
bazează total sau parțial pe valoarea 
activelor), în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

Or. en

Justificare

Protecția investitorilor presupune ca evaluarea să se facă suficient de frecvent, în special în 
situațiile în care emiterea și rambursarea de acțiuni sau unități nu este frecventă.
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Amendamentul 729
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

AFIA se asigură că activele unui FIA din 
administrare sunt evaluate cu o frecvență 
adecvată și cel puțin o dată pe an, iar 
acțiunile și unitățile FIA sunt evaluate de 
fiecare dată când pot fi emise sau 
rambursate.

Or. en

Justificare

Cerința privind necesitatea unui evaluator independent este costisitoare și inutilă, deoarece 
AFIA deține, de cele mai multe ori, cele mai vaste cunoștințe cu privire la activele fondului.  
Funcția de evaluare trebuie totuși să fie independentă de funcțiile de gestionare a 
investițiilor. Pentru anumite active (de exemplu imobile), unele state membre cer numirea 
unor evaluatori independenți care răspund de evaluarea activelor, iar aceste practici ar 
trebui permise pentru a putea respecta în continuare legislația națională.

Amendamentul 730
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

Activele, acțiunile și unitățile trebuie să fie
evaluate cu o frecvență adecvată și cel 
puțin o dată pe an și de fiecare dată când se
pot emite sau rambursa acțiuni sau unități 
ale FIA.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 731
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluatorul se asigură că activele, 
acțiunile și unitățile sunt evaluate cel puțin 
o dată pe an și de fiecare dată când se emit 
sau se rambursează acțiuni sau unități ale 
FIA, în cazul în care acest lucru se 
întâmplă mai frecvent.

2. AFIA se asigură că activele unui FIA 
din administrare sunt evaluate cu o 
frecvență adecvată și cel puțin o dată pe 
an, iar acțiunile și unitățile FIA sunt 
evaluate de fiecare dată când sunt emise 
sau rambursate.

Or. en

Justificare

„Evaluarea” privește valoarea activelor deținute de fond, precum și valoarea fondului. 
Cadrul de reglementare pentru evaluarea fondului trebuie să motiveze particularitățile 
acestor niveluri diferite de evaluare. Cerințele pentru evaluarea activelor variază în mare 
măsură în funcție de natura însăși a activelor în cauză, care se clasifică de la active foarte 
lichide estimate pe baza cotației relevante până la active nelichide care presupun procese de 
estimare personalizate. Funcția poate fi executată fie de societatea de administrare, fie de 
depozitar.

Amendamentul 732
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un FIA este un fond de 
capital privat, evaluarea periodică este 
opțională. Frecvența cu care se face 
evaluarea este în conformitate cu normele 
FIA, inclusiv de fiecare dată când se emit 
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sau se rambursează acțiuni sau unități.

Or. en

Amendamentul 733
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA este responsabil pentru buna 
evaluare a activelor FIA, precum și 
pentru calcularea valorii de inventar nete 
a activelor FIA și publicarea acestei 
valori de inventar nete a activelor. 
Răspunderea AFIA nu este afectată de 
faptul că și-au delegat sarcinile legate de 
evaluarea FIA unui terț.
Toate evaluările, indiferent dacă se fac de 
AFIA sau de un evaluator extern, se 
supun supravegherii și monitorizării 
depozitarului FIA.

Or. en

Amendamentul 734
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA este responsabil pentru buna 
evaluare a activelor FIA, precum și 
pentru calcularea valorii de inventar nete 
a activelor FIA. Această responsabilitate 
nu este afectată de delegarea unor funcții 
către terți.
Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre pot permite ca o parte sau 
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toate funcțiile de evaluare, precum și 
răspunderea aferentă să fie atribuite unui 
terț, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru în care FIA 
își are sediul.

Or. en

Justificare

AFIA are în sarcină funcția de evaluare, cu excepția cazului în care statele membre permit 
atribuirea câtorva funcții sau tuturor funcțiilor de evaluare unor terți. Acest lucru se 
conformează Directivei OPCVM și practicilor existente pentru FIA.

Amendamentul 735
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atât AFIA, cât și depozitarul se 
asigură că activele FIA sunt evaluate 
adecvat și că valoarea de inventar netă a 
activelor FIA este calculată corect.

Or. en

Justificare

Valoarea de inventar netă a activelor este o informație esențială pentru toți investitorii, AFIA 
și depozitar. Pentru a oferi investitorilor o valoare de inventar netă a activelor corectă, 
trebuie să existe o bună cooperare între AFIA și depozitar, precum și un control suficient 
între aceștia în acest proces.
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Amendamentul 736
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA este responsabil pentru buna 
evaluare a activelor FIA, precum și 
pentru calcularea valorii de inventar nete 
a activelor FIA.  Această responsabilitate 
nu este afectată de delegarea unor funcții 
către terți.

Or. en

Amendamentul 737
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA este responsabil pentru buna 
evaluare a activelor FIA, precum și 
pentru calcularea valorii de inventar nete 
a activelor FIA.  Această responsabilitate 
nu este afectată de delegarea unor funcții 
către terți.

Or. en

Amendamentul 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are 
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate 

eliminat
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cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

Or. en

Justificare

O consecință a modificărilor de la primul paragraf. Evaluatorul independent nu este potrivit 
pentru fondurile de capital privat în care evaluarea nu are consecințe monetare. Investitorii 
și administratorii trebuie să aștepte până când fondul aduce valoare (moment în care 
valoarea este sigură). Evaluarea activelor de capital privat necesită cunoștințe detaliate de 
administrare și de audit. Acest lucru implică costuri suplimentare fără a aduce beneficii 
investitorilor.

Amendamentul 739
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are 
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

eliminat

Or. en

Justificare

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
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(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendamentul 740
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are 
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea este motivată de faptul că acest punct este inclus la amendamentul la articolul 16 
paragraful 1a (nou).

Amendamentul 741
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are 
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

(2) AFIA se asigură că fiecare FIA a 
publicat declarația metodologiei de 
evaluare sau politica contabilă care este 
adecvată pentru activele FIA și coerentă 
cu standardele contabile general 
acceptate și în vigoare, cu standardele și 
normele de evaluare, pentru a obține o 
valoare de inventar netă justă a acțiunilor 
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sau unităților de FIA.

Or. en

Justificare

Cerința privind necesitatea unei evaluări independente pentru unitățile sau acțiunile unui 
FIA, atunci când acestea sunt tranzacționate public, este inutilă, deoarece valoarea lor este 
dată de piață. Numirea unui evaluator extern nu este necesară atunci când activele unui FIA 
sunt și ele tranzacționate pe piețe publice și nu ar trebui să fie obligatorie în cazul activelor 
necotate, cu condiția să existe o protecție a independenței funcționale dintre evaluare și 
administrarea portofoliului și, după caz, o supraveghere independentă făcută de un auditor 
extern.

Amendamentul 742
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate cu 
standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

(2) AFIA se asigură că sunt instituite
proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate cu 
standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile, pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA. Răspunderea pentru 
evaluarea activelor sau calcularea valorii 
de inventar nete a activelor FIA îi revine 
AFIA și nu este afectată de delegarea 
acestor funcții unui terț.

Or. en

Amendamentul 743
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are (2) Procedurile de evaluare utilizate 
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proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

garantează că activele și acțiunile sau 
unitățile sunt evaluate cel puțin o dată pe 
an. Dacă FIA este de tip deschis, astfel de 
evaluări se vor face cu frecvența adecvată 
date fiind particularitățile activelor suport 
deținute de fond și politica sa de emisiune 
sau de rambursare.

Atunci când este utilizat un evaluator 
extern, AFIA trebuie să aibă posibilitatea 
de a demonstra că acest terț este calificat 
și capabil să îndeplinească funcțiile în 
cauză, că a fost selectat cu foarte mare 
atenție și că AFIA este în măsură să 
monitorizeze eficient în orice moment 
activitatea evaluatorului extern. Utilizarea 
unui evaluator extern nu împiedică 
eficiența supravegherii AFIA și, în 
special, nu trebuie să împiedice nici AFIA 
să acționeze, nici FIA să fie administrat 
în interesul investitorilor săi. Atunci când 
nu este utilizat un evaluator extern, 
autoritățile competente din statul membru 
de origine pot cere AFIA să dispună 
verificarea procedurilor sale de evaluare 
și/sau a evaluărilor sale de către un 
evaluator extern sau, după caz, un 
auditor. Statul membru de origine poate, 
de asemenea, cere ca toate evaluările 
efectuate de AFIA sau de un evaluator 
extern să fie supuse supravegherii 
depozitarului.

Or. en

Amendamentul 744
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are
proceduri adecvate și consecvente de
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 

(2) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se stabilesc proceduri
coerente și adecvate pentru a se putea face 
o evaluare corectă a activelor FIA și pentru
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vigoare aplicabile pentru a reflecta
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

ca valoarea acțiunilor sau a unităților FIA
să poată fi calculată și, după caz, 
publicată.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 745
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are
proceduri adecvate și consecvente de
evaluare a activelor FIA în conformitate cu 
standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

(2) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se stabilesc proceduri
coerente și adecvate pentru a face o
evaluare corectă a activelor FIA și un 
calcul al valorii acțiunilor și a unităților 
FIA, în conformitate cu standardele și 
normele de evaluare aplicabile existente.

Or. en

Justificare

„Evaluarea” privește valoarea activelor deținute de fond, precum și valoarea fondului. 
Cadrul de reglementare pentru evaluarea fondului trebuie să motiveze particularitățile 
acestor niveluri diferite de evaluare diferite. Cerințele pentru evaluarea activelor variază în 
mare măsură în funcție de natura însăși a activelor în cauză care se clasifică de la active 
foarte lichide estimate pe baza cotației relevante până la active nelichide care presupun 
procese de estimare personalizate. Funcția poate fi executată fie de societatea de 
administrare, fie de depozitar.
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Amendamentul 746
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are
proceduri adecvate și consecvente de
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se stabilesc proceduri
coerente și adecvate pentru a se putea face 
o evaluare corectă a activelor FIA și pentru
ca valoarea acțiunilor sau a unităților FIA
să poată fi calculată și, după caz, 
publicată.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 

Amendamentul 747
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are
proceduri adecvate și consecvente de
evaluare a activelor FIA în conformitate 
cu standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

AFIA se asigură că pentru fiecare FIA din 
administrare se stabilesc proceduri
coerente și adecvate pentru a se putea face 
o evaluare corectă a activelor FIA și pentru
ca valoarea acțiunilor sau a unităților FIA
să poată fi calculată și, după caz, 
publicată.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.
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Amendamentul 748
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este utilizat un terț pentru 
evaluare, AFIA trebuie să aibă 
posibilitatea de a demonstra că acest terț
este calificat și capabil să îndeplinească 
funcțiile în cauză, că a fost selectat cu 
foarte mare atenție și că AFIA este în 
măsură să monitorizeze eficient în orice 
moment activitatea acestui terț.

Or. en

Amendamentul 749
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre pot permite ca AFIA să 
atribuie funcția de evaluare și 
răspunderea aferentă de evaluare unui 
terț, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru în care FIA 
își are sediul.

Or. en

Justificare

Acest amendament este justificat de dispozițiile specifice legislațiilor din anumite state 
membre.
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Amendamentul 750
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA publică periodic metodologiile 
utilizate pentru evaluarea activelor 
nelichide, indiferent dacă evaluarea se 
face de către AFIA sau dacă este delegată 
unui terț.

Or. en

Justificare

Mai important decât rolul evaluatorului este soliditatea metodologiilor care stau la baza 
evaluării, de aceea acestea ar trebui publicate, mai ales în cazul activelor greu de evaluat.

Amendamentul 751
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este utilizat un evaluator 
extern, AFIA trebuie să aibă posibilitatea 
de a demonstra că acest terț este calificat 
și capabil să îndeplinească funcțiile în 
cauză, că a fost selectat cu foarte mare 
atenție și că AFIA este în măsură să 
monitorizeze eficient în orice moment 
activitatea evaluatorului extern. Utilizarea 
unui evaluator extern nu împiedică 
eficiența supravegherii AFIA și, în 
special, nu trebuie să împiedice nici AFIA 
să acționeze, nici FIA să fie administrat 
în interesul investitorilor săi.
Atunci când nu este utilizat un evaluator 
extern, autoritățile competente din statul 
membru de origine pot cere AFIA să 
dispună verificarea procedurilor sale de 
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evaluare și/sau a evaluărilor sale de către 
un evaluator extern sau, după caz, un 
auditor. Statul membru de origine poate, 
de asemenea, cere ca toate evaluările 
efectuate de AFIA sau de un evaluator 
extern să fie supuse supravegherii 
depozitarului.

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 752
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este utilizat un evaluator 
extern, AFIA trebuie să aibă posibilitatea 
de a demonstra că acest terț este calificat
și capabil să îndeplinească funcțiile în 
cauză, că a fost selectat cu foarte mare 
atenție și că AFIA este în măsură să 
monitorizeze eficient în orice moment 
activitatea evaluatorului extern. Utilizarea 
unui evaluator extern nu împiedică 
eficiența supravegherii AFIA și, în 
special, nu trebuie să împiedice nici AFIA 
să acționeze, nici FIA să fie administrat 
în interesul investitorilor săi.
Atunci când nu este utilizat un evaluator 
extern, autoritățile competente din statul 
membru de origine pot cere AFIA să 
dispună verificarea procedurilor sale de 
evaluare și/sau a evaluărilor sale de către 
un evaluator extern sau, după caz, un 
auditor. Statul membru de origine poate, 
de asemenea, cere ca toate evaluările 
efectuate de AFIA sau de un evaluator 
extern să fie supuse supravegherii 
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depozitarului.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 

Amendamentul 753
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este utilizat un evaluator 
extern, AFIA trebuie să aibă posibilitatea
de a demonstra că acest terț este calificat 
și capabil să îndeplinească funcțiile în 
cauză, că a fost selectat cu foarte mare 
atenție și că AFIA este în măsură să 
monitorizeze eficient în orice moment 
activitatea evaluatorului extern. Utilizarea 
unui evaluator extern nu împiedică 
eficiența supravegherii AFIA și, în 
special, nu trebuie să împiedice nici AFIA 
să acționeze, nici FIA să fie administrat 
în interesul investitorilor săi.
Atunci când nu este utilizat un evaluator 
extern, autoritățile competente din statul 
membru de origine pot cere AFIA să 
dispună verificarea procedurilor sale de 
evaluare și/sau a evaluărilor sale de către 
un evaluator extern sau, după caz, un 
auditor. Statul membru de origine poate, 
de asemenea, cere ca toate evaluările 
efectuate de AFIA sau de un evaluator 
extern să fie supuse supravegherii 
depozitarului.

Or. en
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Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 754
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) AFIA este responsabil pentru buna 
evaluare a activelor FIA, precum și 
pentru calcularea valorii de inventar nete 
a activelor FIA. Această responsabilitate 
nu este afectată de delegarea unor funcții 
către terți.
Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot permite AFIA să atribuie o 
parte sau toate funcțiile de evaluare, 
precum și răspunderea aferentă unui terț, 
în conformitate cu legislația națională a 
statului membru în care FIA își are 
sediul.

Or. en

Justificare

„Evaluarea” privește valoarea activelor deținute de fond, precum și valoarea fondului. 
Cadrul de reglementare pentru evaluarea fondului trebuie să motiveze particularitățile 
acestor niveluri diferite de evaluare. Cerințele pentru evaluarea activelor variază în mare 
măsură în funcție de natura însăși a activelor în cauză, care se clasifică de la active foarte 
lichide estimate pe baza cotației relevante până la active nelichide care presupun procese de 
estimare personalizate. Funcția poate fi executată fie de societatea de administrare, fie de 
depozitar.
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Amendamentul 755
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor 
și calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este 
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

eliminat

Or. en

Justificare

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Amendamentul 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor 
și calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este 

eliminat
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domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

Or. en

Justificare

O consecință a modificărilor de la primul paragraf. Evaluatorul independent nu aduce nicio 
valoare fondurilor de capital privat care nu au drepturi la răscumpărare. Administratorii nu 
sunt recompensați pe baza valorii juste a investițiilor nerealizate. Investitorii și 
administratorii trebuie să aștepte până când fondul aduce valoare (moment în care valoarea 
este sigură). Evaluarea activelor de capital privat necesită cunoștințe detaliate de 
administrare și de audit. Acest lucru implică costuri suplimentare fără a aduce beneficii 
investitorilor.

Amendamentul 757
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt cele stabilite în standardele de 
raportare financiară adoptate de UE sau, 
atunci când aceste standarde de raportare 
financiare nu se aplică, se prevede în
legislația statului membru unde este stabilit
FIA sau în regulamentul sau actele 
constitutive ale acestuia că astfel de 
standarde trebuie aplicate.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să garanteze că principiile de evaluare adecvate înscrise în 
standardele de raportare financiară la nivelul întregii UE se vor aplica tuturor FIA, în orice 
moment, fără a fi necesar să se aștepte până când se poate face modificarea legislației 
naționale relevante sau a dispozițiilor de constituire a FIA, ținând cont de orice modificare la 
principiile general acceptate încă de la intrarea în vigoare.
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Amendamentul 758
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este 
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația statului membru
unde este domiciliat FIA sau în
standardele de evaluare aplicabile și în 
vigoare din statul membru de origine al 
AFIA, inclusiv dispozițiile stabilite de 
organismele desemnate de autoritățile 
publice sau recunoscute de legislația 
națională sau în regulamentul sau actele 
constitutive ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 759
Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este 
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația statului membru
unde este domiciliat FIA sau în
standardele de evaluare aplicabile în 
vigoare din statul membru de origine al 
AFIA, inclusiv în dispozițiile stabilite de 
organismele desemnate de autoritățile 
publice sau recunoscute de legislația 
națională sau în regulamentul sau actele 
constitutive ale acestuia.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se ofere statelor membre mijloacele adecvate pentru a recunoaște 
standardele de evaluare existente în ceea ce privește diferitele FIA. Această abordare care 
accentuează nevoile de flexibilitate trebuie consolidată și mai mult în directivă pentru a ține 
seama de caracteristicile speciale ale fondurilor speculative, ale fondurilor de capital privat, 
ale fondurilor imobiliare, ale fondurilor de investiții în materii prime și ale fondurilor de 
investiții în infrastructură. 

Amendamentul 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este 
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Standardele și normele aplicabile 
evaluării activelor și calculării valorii de 
inventar nete a activelor pe unitate sau pe 
acțiune a FIA sunt bazate pe principiile de 
evaluare general acceptate și respectă 
standardele și normele stabilite în 
legislația statului membru unde este 
domiciliat FIA și în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 761
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația statului membru
unde este stabilit FIA și/sau în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
acestuia.
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Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 762
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația statului membru
unde este stabilit FIA și/sau în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
acestuia.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 

Amendamentul 763
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația țării unde este
domiciliat FIA sau în regulamentul sau 
actele constitutive ale acestuia.

(3) Normele aplicabile evaluării activelor și 
calculării valorii de inventar nete a 
activelor pe unitate sau pe acțiune a FIA 
sunt stabilite în legislația statului membru
unde este stabilit FIA și/sau în 
regulamentul sau actele constitutive ale 
acestuia.
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Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 764
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul FIA 
administrate intern ale căror acțiuni sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată din Uniunea Europeană, 
normele aplicabile evaluării activelor, 
pregătirea conturilor și, în general, orice 
altă cerință de transparență vor fi cele 
aplicabile societăților ale căror titluri de 
valoare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată.

Or. en

Justificare

Articolul 16 alineatul (3) din propunerea Comisiei, declarând că normele de evaluare a 
activelor FIA „sunt stabilite în legislația țării în care este domiciliat FIA,” omite faptul că 
FIA administrate intern care sunt cotate la bursă și tranzacționate pe o piață reglementată 
din Uniunea Europeană se supun, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, 
standardelor internaționale de contabilitate și raportare financiară. Ele se supun și Directivei 
2004/109/CE privind transparența și tuturor normelor sale de aplicare.

Amendamentul 765
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Evaluarea activelor se poate face în 
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alt mod transparent, competent și 
proporțional dacă există un acord în acest 
sens între participanții FIA și dacă FIA 
îndeplinește toate criteriile următoare:
(a) activele fondului nu depășesc un prag 
de 100 de milioane EUR;
(b) portofoliul AFIA constă în FIA ale 
căror active din administrare nu depășesc 
în total un prag de 1 miliard EUR; 
(c) portofoliul AFIA constă în FIA care 
nu utilizează efectul de levier;
(d) portofoliul AFIA constă în FIA care 
nu au drepturi de rambursare care se pot 
exercita timp de 5 ani de la data 
constituirii fiecărui FIA;
(d) AFIA face investiții durabile prin 
intermediul capitalului de risc sau de
creștere în IMM-uri sau în proiecte de 
inovare ecologice sau tehnologice.

Or. en

Justificare

Trecerea la o economie mai verde, bazată pe cunoaștere, va necesita investiții private. 
Sarcinile administrative excesive pot descuraja sau periclita aceste investiții. 

Amendamentul 766
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Evaluarea independentă nu este 
obligatorie pentru FIA de tip închis.

Or. en

Justificare

Evaluarea nu privește FIA de tip închis deoarece valoarea este calculată la momentul 
lichidării fondului.
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Amendamentul 767
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) AFIA rămâne responsabil pentru 
stabilirea cu acuratețe a valorii acțiunilor 
și unităților FIA.

Or. en

Justificare

Investitorii au un contract cu AFIA care trebuie să rămână responsabil pentru calitatea 
evaluării.

Amendamentul 768
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

eliminat

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
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Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Amendamentul 769
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

eliminat

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

Evaluările se fac deja de experți independenți în cazul în care circumstanțele o impun. Nu 
toate activele necesită o evaluare independentă, iar obligativitatea de a efectua evaluări 
100% independente va crește costurile pentru fonduri și va reduce veniturile pentru 
investitori.
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Amendamentul 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

eliminat

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

O consecință a modificărilor de la primul paragraf. Evaluatorul independent nu aduce nicio 
valoare fondurilor de capital privat care nu au drepturi la răscumpărare. Administratorii nu 
sunt recompensați pe baza valorii juste a investițiilor nerealizate. Investitorii și 
administratorii trebuie să aștepte până când fondul aduce valoare (moment în care valoarea 
este sigură). Evaluarea activelor de capital privat necesită cunoștințe detaliate de 
administrare și de audit. Acest lucru implică costuri suplimentare fără a aduce beneficii 
investitorilor.

Amendamentul 771
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

eliminat
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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

„Evaluarea” privește valoarea activelor deținute de fond, precum și valoarea fondului. 
Cadrul de reglementare pentru evaluarea fondului trebuie să motiveze particularitățile 
acestor niveluri diferite de evaluare. Cerințele pentru evaluarea activelor variază în mare 
măsură în funcție de natura însăși a activelor în cauză, care se clasifică de la active foarte 
lichide estimate pe baza cotației relevante până la active nelichide care presupun procese de 
estimare personalizate. Funcția poate fi executată fie de societatea de administrare, fie de 
depozitar.

Amendamentul 772
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile privind procedurile 
pentru evaluarea corectă la valoarea netă 
a activelor și acțiunilor sau unităților 
FIA. Aceste acte precizează, de asemenea, 
frecvența adecvată cu care se face 
evaluarea de către fondurile de tip deschis 
date fiind activele subiacente deținute de 
fond și politica de emitere și rambursare a 
acestuia. Comisia adoptă, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolele 
49a, 49b și 49c, care să detalieze criteriile 
pentru care este nevoie de verificare 
externă.

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

Amendamentul 773
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile privind procedurile 
pentru evaluarea corectă la valoarea netă 
a activelor și acțiunilor sau unităților FIA 
și nivelul adecvat de independență 
funcțională a funcției de evaluare. Aceste 
acte precizează, de asemenea, frecvența 
adecvată cu care se face evaluarea de 
către fondurile de tip deschis date fiind 
activele subiacente deținute de fond și 
politica de emitere și rambursare a 
acestuia. Comisia adoptă, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolele 
49a, 49b și 49c, care să detalieze criteriile 
pentru care este nevoie de verificare 
externă menționată la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 774
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile privind procedurile 
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considerat independent în sensul 
alineatului (1).

pentru evaluarea corectă la valoarea netă 
a activelor și acțiunilor sau unităților FIA 
și nivelul adecvat de independență 
funcțională a funcției de evaluare. Aceste 
acte precizează, de asemenea, frecvența 
adecvată cu care se face evaluarea de 
către fondurile de tip deschis date fiind 
activele subiacente deținute de fond și 
politica de emitere și rambursare a 
acestuia. Comisia adoptă, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolele 
49a, 49b și 49c, care să detalieze criteriile 
pentru care este nevoie de verificare 
externă menționată la alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.

Amendamentul 775
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c 
care detaliază criteriile privind procedurile 
pentru evaluarea corectă la valoarea netă 
a activelor și acțiunilor sau unităților FIA 
și nivelul adecvat de independență 
funcțională a funcției de evaluare. Aceste 
acte precizează, de asemenea, frecvența 
adecvată cu care se face evaluarea de 
către fondurile de tip deschis date fiind 
activele subiacente deținute de fond și 
politica de emitere și rambursare a 
acestuia. Comisia adoptă, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolele 
49a, 49b și 49c, care să detalieze criteriile 
pentru care este nevoie de verificare 
externă menționată la alineatul (2a).



AM\805037RO.doc 49/171 PE439.132v01-00

RO

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 16 din propunerea revizuită de compromis a Președinției din 15 
decembrie 2009. 

Amendamentul 776
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile privind procedurile 
pentru evaluarea corectă la valoarea netă 
a activelor și acțiunilor sau unităților FIA 
și nivelul adecvat de independență 
funcțională a funcției de evaluare. Aceste 
acte precizează, de asemenea, frecvența 
adecvată cu care se face evaluarea de 
către fondurile de tip deschis date fiind 
activele subiacente deținute de fond și 
politica de emitere și rambursare a 
acestuia. Comisia adoptă, de asemenea, 
acte delegate în conformitate cu articolele 
49a, 49b și 49c, care să detalieze criteriile 
pentru care este nevoie de verificare 
externă menționată la alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Ar trebui specificat cu claritate că evaluarea se poate face și de către AFIA înșiși.
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Amendamentul 777
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c 
care detaliază criteriile pe baza cărora
procesul de evaluare poate fi considerat 
independent și cerințele organizaționale 
care trebuie respectate pentru a împiedica 
conflictele de interese.

Or. en

Amendamentul 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile pe baza cărora 
evaluatorul poate fi considerat independent 
în sensul alineatului (1) și principiile de 
evaluare general acceptate care se vor 
aplica în conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Protecția investitorilor presupune ca evaluarea să se facă pe baza principiilor care sunt cel 
mai puțin comparabile. Fără a stabili norme detaliate, Comisia ar trebui să stabilească 
normele care ar trebui să formeze baza comună pentru toate practicile de evaluare.
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Amendamentul 779
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile pe baza cărora 
evaluatorul poate fi considerat independent
și poate primi un certificat de evaluare în 
sensul alineatului (1).

Or. en

Justificare

Implementarea unei evaluări solide și transparente presupune proceduri la nivelul UE și o 
calitate coerentă a evaluării independente. Nou înființata Autoritate europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) este considerată instituția adecvată pentru a executa certificarea 
evaluatorilor, pentru a stabili orientări de evaluare și a monitoriza punerea lor în aplicare.

Amendamentul 780
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile pe baza cărora 
evaluatorul poate fi considerat independent
și poate primi un certificat de evaluare în 
sensul alineatului (1).

Or. en

Justificare

Implementarea unei evaluări solide și transparente presupune proceduri la nivelul UE și o 
calitate coerentă a evaluării independente. Nou înființata Autoritate europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) este considerată instituția adecvată pentru a executa certificarea 
evaluatorilor, pentru a stabili orientări de evaluare și a monitoriza punerea lor în aplicare.
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Amendamentul 781
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile pe baza cărora 
evaluatorul poate fi considerat independent 
în sensul alineatului (1). Comisia adoptă, 
de asemenea, acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
care să detalieze entitățile supravegheate 
care au dreptul să acționeze în calitate de 
evaluator.

Or. en

Justificare

Evaluatorul trebuie să  facă obiectul autorizării și supravegherii.

Amendamentul 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul FIA 
administrate intern ale căror acțiuni sunt 
admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată din Uniunea Europeană, 
normele aplicabile evaluării activelor, 
pregătirea conturilor și, în general, orice 
altă cerință de transparență  vor fi cele 
aplicabile societăților ale căror titluri de 
valoare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată.
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Or. en

Justificare

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Amendamentul 783
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi considerat 
independent în sensul alineatului (1).

(4) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c
care detaliază criteriile pe baza cărora 
evaluatorul poate fi considerat independent
din punct de vedere funcțional în sensul 
alineatului (1).

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 se menține.
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Amendamentul 784
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 16 – 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 sau 
vând active frecvent.
Un AFIA care îndeplinește condițiile de la 
prezentul alineat se asigură că pentru 
fiecare FIA din administrare se stabilesc 
proceduri coerente și adecvate pentru a se 
putea face o evaluare corectă a activelor 
FIA și pentru ca valoarea acțiunilor sau a 
unităților FIA să poată fi calculată și, 
după caz, publicată.
Aceste proceduri de evaluare care se vor 
realiza anual se stabilesc în conformitate 
cu orientările din domeniu și/sau în alt 
mod convenit cu investitorii conform 
acordurilor contractuale.

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat dispun deja de mecanisme în care există un audit atât la nivelul 
societății din portofoliu, cât și la nivelul FIA.
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Amendamentul 785
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) 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

Acțiunile societăților industriale de tip holding cotate sunt tranzacționate public și, prin 
urmare, sunt permanent evaluate de piață. În consecință, nu este nevoie de un evaluator 
extern, iar cerințele propuse referitoare la evaluare sunt irelevante. În plus, legislația UE 
referitoare la evaluare din regulamentul privind raportarea contabilă și financiară 
reglementează deja societățile industriale de tip holding cotate. Conformitatea cu aceste 
dispoziții pentru AFIA și societățile de investiții cotate ar fi costisitoare și fără nicio valoare 
adăugată pentru investitori sau pentru stabilitatea piețelor financiare.

Amendamentul 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezentul articol nu se aplică FIA 
care sunt fonduri de capital privat.

Or. en
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Justificare

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Amendamentul 787
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezentul articol nu se aplică FIA 
care sunt fonduri de capital privat.

Or. en

Justificare

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.
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Amendamentul 788
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Depozitar Sarcinile depozitarului

Or. en

Justificare

În schimbul forțării conceptului de depozitar pe diferite structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în beneficiul 
investitorilor. 

Amendamentul 789
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
(altele decât FIA de tip închis și care au o 
politică de investiții conform căreia 
investițiile se fac în principal în 
instrumente financiare diferite de active 
deținute pentru investiții pe termen lung și 
nu în scop de tranzacționare) AFIA se 
asigură că se numește un depozitar care să 
îndeplinească, acolo unde este cazul, 
următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat ale fondurilor (și, de asemenea, fondurile de capital privat) sunt 
de tip închis și fac investiții pe termen lung și, de regulă, nu tranzacționează investiții.  
Majoritatea acestor fonduri fac un număr relativ mic de investiții nelichide de-a lungul 
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existenței lor. Natura nelichidă și durata pe termen lung a investițiilor de capital privat 
implică faptul că nu este nevoie de servicii specializate de depozitar. Pasivele contingente 
cărora se supun fac ca investițiile de capital privat ale fondurilor să fie nepotrivite pentru a fi 
deținute de către un depozitar.

Amendamentul 790
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că, acolo unde este cazul,
sarcinile depozitarului sunt executate 
independent și doar în interesul 
investitorilor FIA. Sarcinile depozitarului 
sunt următoarele:

Or. en

Justificare

În schimbul forțării conceptului de depozitar pe diferite structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în beneficiul 
investitorilor. 

Amendamentul 791
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare,
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar unic care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele funcții de 
depozitar:

Or. en
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Justificare

Următoarele modificări ale alineatului (1) sunt menite să prezinte un cadru logic care vizează 
activele FIA: (a) activele de lichidități ale FIA; (b) instrumentele financiare ale FIA livrate 
custodelui și anumite drepturi ale FIA; și (c) și alte active ale FIA.

Amendamentul 792
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare,
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar unic care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele funcții:

Or. en

Amendamentul 793
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare,
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar unic care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele funcții:

Or. en

Justificare

Această cerință este esențială pentru a se garanta că toate activele FIA vor fi încredințate 
unui depozitar care va avea o situație exhaustivă a activelor FIA și, prin urmare, va fi apt să  
își îndeplinească îndatoririle de supraveghere. Această condiție nu împiedică depozitarul să 
utilizeze terți pentru a-și delega o parte din sarcini. 
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Amendamentul 794
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare,
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar unic care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele funcții:

Or. en

Amendamentul 795
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numesc unul sau 
mai mulți depozitari care să îndeplinească, 
acolo unde este cazul, următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Administratorii ar trebui să poată distribui sarcinile între furnizorii de servicii 
(administratori, evaluatori, depozitari, custozi) care au un sediu social în UE, chiar dacă 
sediul central se află în afara UE. 

Amendamentul 796
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare (1) Pentru fiecare FIA din administrare 
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AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele funcții:

Or. en

Justificare

Următoarele modificări ale alineatului (1) sunt menite să prezinte un cadru logic care vizează 
activele FIA: (a) activele de lichidități ale FIA; (b) instrumentele financiare ale FIA livrate 
custodelui și anumite drepturi ale FIA; și (c) și alte active ale FIA.

Amendamentul 797
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat; 

eliminat

Or. en

Justificare

Activitățile suplimentare adăugate prin amendamentele 68-72 [articolul 17 alineatul (1)] din 
proiectul de raport sunt aspecte care intră în responsabilitatea comitetului director al unei 
societăți înființate în temeiul legislației europene în materie de societăți comerciale. În cazul 
în care FIA este AFIA și se supune legislației europene, AFIA  poate îndeplini fără probleme 
aceste aspecte din sarcinile depozitarului.

Amendamentul 798
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de (a) să verifice că numerarul FIA 



PE439.132v01-00 62/171 AM\805037RO.doc

RO

investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat; 

constituit în depozit se află la una sau mai 
multe dintre băncile autorizate, inclusiv la 
depozitar dacă acesta este o bancă 
autorizată;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența la alineatul (1) (a se vedea mai sus) la litera (a) ar trebui să se 
facă referire doar la numerar care este un activ al FIA și nu la numerarul care nu este activ 
al FIA.  Numerarul înregistrat în afara FIA în legătură cu subscrierile și rambursările este 
tratat suficient la literele (a) și (c) de la alineatul (1a) de mai jos. Se recomandă ca 
plasamentul numerarului fondului ca depozit să fie supus unui regim asemănător celui cerut 
pentru banii clienților în temeiul DPIF. La nivelul 2 se lasă loc pentru cerințe mai detaliate
(dacă este necesar).

Amendamentul 799
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat; 

(a) să verifice că numerarul FIA 
constituit în depozit se află la una sau mai 
multe dintre instituțiile de credit 
autorizate, inclusiv la depozitar dacă 
acesta este o instituție de credit 
autorizată;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența la alineatul (1) (a se vedea mai sus) la litera (a) ar trebui să se 
facă referire doar la numerar care este un activ al FIA și nu la numerarul care nu este activ 
al FIA. Se recomandă ca plasamentul numerarului fondului ca depozit să fie supus unui 
regim asemănător celui cerut pentru banii clienților în temeiul DPIF.  La nivelul 2 se lasă loc 
pentru cerințe mai detaliate (dacă este necesar).
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Amendamentul 800
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat;

(a) să dețină în depozit conturi de 
numerar deschise în registrele 
depozitarului; 

Or. en

Justificare

Depozitarul trebuie să verifice, printre altele, dacă mișcările de numerar sunt înregistrate 
într-un cont de numerar și dacă ordinele sunt executate în conformitate cu normele care 
trebuie respectate.

Amendamentul 801
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat;

(a) să dețină în depozit conturi de 
numerar deschise în registrele 
depozitarului; 

Or. en

Justificare

Rolul depozitarului cu privire la ordinele de subscriere și rambursare este descris la litera 
(ca). Depozitarul verifică ca ordinele să fie executate în conformitate cu normele care trebuie 
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respectate, inclusiv verifică ca mișcările de numerar referitoare la aceste ordine să fie 
înregistrate corect într-un cont de numerar. 

Amendamentul 802
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau 
acțiuni ale unui FIA administrat de AFIA 
și să le contabilizeze în numele AFIA într-
un cont separat;

(a) să dețină în depozit conturi de 
numerar deschise în registrele 
depozitarului;

Or. en

Amendamentul 803
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care pot fi 
creditate în conturi de valori mobiliare. În 
acest sens, depozitarul numit de AFIA 
asigură segregarea activelor prin 
deschiderea de conturi separate în 
registrele sale în numele FIA. În pofida 
acestui principiu, statele membre pot 
permite segregarea în așa-zisele „conturi 
colective”, cu condiția ca activele fiecărui 
fond să fie clar identificate ca aparținând 
unui anumit FIA în orice moment;
(ii) să țină evidența pentru a verifica 
proprietatea instrumentelor financiare 
care nu pot fi păstrate în custodie pe baza 
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informațiilor furnizate de AFIA, inclusiv 
a dovezilor externe ale existenței 
tranzacției;

Or. en

Justificare

Conceptul de proprietate este foarte complex și nu poate fi tratat în contextul prezentei 
directive. Comisia lucrează în prezent asupra acestui aspect în contextul legislației 
planificate privind securitatea juridică a deținerii de valori mobiliare. De aceea, funcțiile 
depozitarilor referitoare la păstrarea activelor fondurilor ar trebui să fie definite separat 
pentru fiecare categorie de active eligibile pentru a fi păstrate într-un portofoliu al FIA chiar 
dacă acest lucru ar putea fi dificil. Acesta este, de asemenea, rezultatul Consultării Comisiei 
cu privire la Depozitarul OPCVM.

Amendamentul 804
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:
(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care pot fi 
creditate în conturi de valori mobiliare. În 
acest sens, depozitarul numit de AFIA 
asigură segregarea activelor prin 
deschiderea de conturi separate în 
registrele sale în numele FIA. În pofida 
acestui principiu, statele membre pot 
permite segregarea în așa-zisele „conturi 
colective”, cu condiția ca activele fiecărui 
fond să fie clar identificate ca aparținând 
unui anumit FIA în orice moment;
(ii) să țină evidența pentru a verifica 
proprietatea instrumentelor financiare 
care nu pot fi păstrate în custodie pe baza 
informațiilor furnizate de AFIA, inclusiv 
a dovezilor externe ale existenței 
tranzacției;
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Or. en

Justificare

Păstrarea activelor fondurilor de către depozitari ar trebui să fie definită separat pentru 
fiecare categorie de active. Acest fapt este în conformitate cu Consultarea Comisiei cu privire 
la Depozitarul OPCVM. Conceptul de proprietate nu poate fi tratat în prezenta directivă din 
cauza complexității sale și a faptului că și Comisia analizează în acest moment același 
subiect. 

Amendamentul 805
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care pot fi 
creditate în conturi de valori mobiliare. În 
acest sens, depozitarul numit de AFIA 
asigură segregarea activelor prin 
deschiderea de conturi separate în 
registrele sale în numele fiecărui FIA.
(ii) să țină evidența pentru a verifica 
proprietatea instrumentelor financiare 
care nu pot fi păstrate în custodie pe baza 
informațiilor furnizate de AFIA, inclusiv 
a dovezilor externe ale existenței 
tranzacției;

Or. en
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Amendamentul 806
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care pot fi 
păstrate de către un depozitar central de 
valori mobiliare și în registrele 
depozitarului. În acest sens, depozitarul 
garantează segregarea activelor FIA din 
propriile sale active și cele ale oricărui 
subcustode și deschide conturi separate în 
numele fiecărui FIA;
(ii) să țină un inventar pentru 
instrumentele financiare care nu pot fi 
păstrate în custodie;

Or. en

Justificare

Amendamentul 807
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care îi sunt 
livrate fizic depozitarului; și
(ii) să mențină toate drepturile în 
instrumentele financiare creditate FIA 
printr-un sistem stabilit de înregistrare 
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sau participație indirectă.
Toate aceste instrumente financiare vor fi 
segregate de activele depozitarului sau ale 
oricărui terț numit în conformitate cu 
alineatul (4) și identificate clar în 
registrele depozitarului sau terțului ca 
aparținând FIA;

Or. en

Justificare

Modificări aduse pentru conformitate cu sistemele juridice aplicabile în care obligațiile de 
„păstrare” ale unui custode se aplică instrumentelor financiare care sunt deținute fizic și 
drepturilor în instrumentele financiare, cum ar fi „titlurile în cont” deținute direct sau 
indirect prin depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD-central securities depositories).

Amendamentul 808
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care îi sunt 
livrate fizic; și
(ii) să mențină toate drepturile în 
instrumentele financiare creditate FIA 
printr-un sistem stabilit de înregistrare 
sau participație indirectă.
Toate aceste instrumente financiare vor fi 
segregate de activele depozitarului sau ale 
oricărui custode și identificate clar în 
registrele depozitarului ca aparținând 
FIA;

Or. en

Justificare

Modificări aduse pentru conformitate cu sistemele juridice aplicabile în care obligațiile de 
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„păstrare” ale unui custode se aplică instrumentelor financiare care sunt deținute fizic și 
drepturilor în instrumente financiare, cum ar fi „titlurile în cont” deținute de exemplu prin 
depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD-central securities depositories) sau în registrele 
administratorilor emitenților. Acest aspect se va aborda și la nivelul 2.
Cerințele de segregare ar trebui tratate la nivelul 2.

Amendamentul 809
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se asigure că instrumentele 
financiare menționate la litera (b) nu pot 
fi reutilizate fără acordul prealabil al 
AFIA și acest acord nu s-a retras;

Or. en

Justificare

Acoperă atât activele fizice, cât și activele în cont.

Amendamentul 810
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se asigure că instrumentele 
financiare menționate la litera (b) nu pot 
fi reutilizate fără acordul prealabil al 
AFIA și acest acord nu s-a retras;

Or. en

Justificare

Acoperă atât activele fizice, cât și activele în cont.
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Amendamentul 811
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de 
proprietate asupra tuturor celorlalte 
active în care FIA investește.

(c) să țină evidența proprietății activelor 
FIA, altele decât cele menționate la 
literele (a) și (b).

Or. en

Justificare

Modificare făcută ca recunoaștere a absenței depozitarului din lanțul de proprietate al 
acestor active. Depozitarul va ține evidențe care oferă informații utile, dar nu este de așteptat 
ca acesta să confirme valabilitatea titlului de proprietate.  Natura dovezilor care se vor 
obține ar trebui să fie menționată la nivelul 2.

Amendamentul 812
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de 
proprietate asupra tuturor celorlalte active 
în care FIA investește.

(c) să țină evidența pentru a dovedi
dreptul de proprietate asupra altor active al 
FIA pe baza informațiilor furnizate de 
AFIA sau în alt mod.

Or. en
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Amendamentul 813
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de 
proprietate asupra tuturor celorlalte active 
în care FIA investește.

(c) să țină evidența pentru a dovedi
dreptul de proprietate asupra altor active al 
FIA pe baza informațiilor furnizate de 
AFIA sau în alt mod.

Or. en

Justificare

Păstrarea se aplică doar instrumentelor financiare. Pentru a acoperi toate activele 
fondurilor, este necesar să se definească îndatoririle depozitarului pentru celelalte active 
care nu sunt instrumente financiare sau numerar. În această privință, definiția propusă în 
noul amendament insistă asupra necesității de a primi informații externe adecvate pentru 
îndeplinirea acestei îndatoriri.

Amendamentul 814
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de 
proprietate asupra tuturor celorlalte active
în care FIA investește.

(c) să țină evidența pentru a dovedi dreptul 
de proprietate asupra altor active al FIA pe 
baza informațiilor furnizate de AFIA  sau 
în alt mod.

Or. en

Justificare

Îndatoririle depozitarilor trebuie să fie definite pentru activele care nu sunt numerar sau 
instrumente financiare. Pentru a putea îndeplini această îndatorire sunt necesare informații 
externe.
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Amendamentul 815
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de 
proprietate asupra tuturor celorlalte 
active în care FIA investește.

(c) să verifice ținerea evidenței 
demonstrând natura și mijloacele 
proprietății și locația activelor FIA, altele 
decât cele menționate la literele (a) și (b).

Or. en

Justificare

Modificare făcută ca recunoaștere a absenței depozitarului din lanțul de proprietate al 
acestor active. Depozitarul va ține evidențe care oferă informații utile, dar nu este de așteptat 
ca acesta să confirme valabilitatea titlului de proprietate și nici să țină chiar el evidența 
drepturilor de proprietate atunci când trebuie să ne bazăm pe terți către care nu este probabil 
și nici posibil să se delege. Natura verificării dovezilor care se vor obține și a evidenței care 
se va ține ar trebui să fie menționată la nivelul 2.

Amendamentul 816
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus față de funcțiile menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (b), depozitarul 
verifică ex-post, acolo unde este cazul, 
următoarele:

Or. en

Justificare

Păstrarea se aplică doar instrumentelor financiare. Pentru a acoperi toate activele 
fondurilor, este necesar să se definească îndatoririle depozitarului pentru celelalte active 
care nu sunt instrumente financiare sau numerar. În această privință, definiția propusă în 
noul amendament insistă asupra necesității de a primi informații externe adecvate pentru 
îndeplinirea acestei îndatoriri.
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Amendamentul 817
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus față de funcțiile menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (b), depozitarul 
verifică ex-post, acolo unde este cazul, 
următoarele:

Or. en

Justificare

Îndatoririle depozitarilor trebuie să fie definite și pentru activele care nu sunt numerar sau 
instrumente financiare. Pentru a putea îndeplini această îndatorire sunt necesare informații 
externe.

Amendamentul 818
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus față de funcțiile menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (b), depozitarul 
verifică ex-post următoarele:

Or. en
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Amendamentul 819
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus față de funcțiile menționate la 
alineatul (1), depozitarul verifică 
următoarele:

Or. en

Justificare

Modificare pentru a reflecta îndatoririle de supraveghere ale depozitarului (de monitorizare 
și ținere a evidenței). Deși depozitarul are responsabilitatea de a supraveghea respectarea 
acestor funcții, îndeplinirea acestor funcții (de exemplu, evaluarea) nu constituie o obligație a 
depozitarului. Etapele care se vor urma pentru verificare ar trebui să fie menționate la nivelul 
2. Ar trebui să se acorde atenția cuvenită modului în care acest sector sprijină fondurile de 
investiții alternative în prezent și dacă îndeplinirea tuturor acestor responsabilități, ca poziție 
implicită, este adecvată în acest sens.

Amendamentul 820
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, 
rambursarea și anularea de acțiuni sau 
unități ale FIA sunt realizate în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul sau actul 
constitutiv al FIA;

Or. en

Justificare

Modificare făcută la litera (d) ca recunoaștere a responsabilităților depozitarului de 
supraveghere a conformității investițiilor care sunt impuse de legislația națională etc.
Deoarece aceste dispoziții sunt copiate din Directiva OPCVM, ar fi oportun ca statele 
membre să nu aplice această cerință fondurilor de investiții alternative pentru investitori 
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neparticulari.

Amendamentul 821
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, 
rambursarea și anularea de acțiuni sau 
unități efectuate în contul unui FIA sunt 
realizate în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulamentul 
FIA;

Or. en

Justificare

Controalele efectuate de depozitar nu ar trebui să le dubleze pe cele efectuate de AFIA. 
Controalele depozitarului constau în principal în efectuarea unui număr de teste ex-post 
pentru a valida  dacă AFIA a implementat intern procedurile și controalele adecvate pentru 
executarea corectă a tuturor operațiunilor referitoare la FIA. Trimiterea la „legislația 
națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele membre ale 
UE.

Amendamentul 822
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, 
rambursarea și anularea de acțiuni sau 
unități efectuate în contul unui FIA sunt 
realizate în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulamentul 
FIA;

Or. en
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Justificare

Este important să se separe sarcinile depozitarului legate de cele ale AFIA. Depozitarul poate 
să verifice ex-post dacă AFIA a pus în aplicare corect procedurile și controalele. Trimiterea 
la „legislația națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele 
membre ale UE.

Amendamentul 823
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, 
rambursarea și anularea de unități 
efectuate în contul unui FIA sunt 
realizate în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulamentul 
FIA;

Or. en

Amendamentul 824
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea acțiunilor sau a unităților 
FIA este calculată în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă și cu 
regulamentul sau actul constitutiv al FIA;

Or. en

Justificare

Modificarea făcută vizează să reflecte responsabilitățile impuse de legislația națională 
depozitarului în ceea ce privește supravegherea conformității investițiilor etc.
Deoarece aceste dispoziții sunt copiate din Directiva OPCVM, ar fi oportun ca statele 
membre să nu aplice această cerință fondurilor de investiții alternative pentru investitori 



AM\805037RO.doc 77/171 PE439.132v01-00

RO

neparticulari.

Amendamentul 825
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea unităților este calculată în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA;

Or. en

Justificare

Controalele efectuate de depozitar nu ar trebui să le dubleze pe cele efectuate de AFIA. 
Controalele depozitarului constau în principal în efectuarea unui număr de teste ex-post 
pentru a valida  dacă AFIA a implementat intern procedurile și controalele adecvate pentru 
executarea corectă a tuturor operațiunilor referitoare la FIA. Trimiterea la „legislația 
națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele membre ale 
UE.

Amendamentul 826
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea unităților este calculată în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA;

Or. en

Justificare

Este important să se separe sarcinile depozitarului legate de cele ale AFIA. Depozitarul poate 
să verifice ex-post dacă AFIA a pus în aplicare corect procedurile și controalele. Trimiterea 
la „legislația națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele 
membre ale UE.
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Amendamentul 827
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea unităților este calculată în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA;

Or. en

Amendamentul 828
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrucțiunile AFIA nu contravin 
legislației naționale aplicabile sau 
regulamentului sau actului constitutiv al 
FIA;

Or. en

Justificare

Modificarea făcută vizează să reflecte responsabilitățile impuse de legislația națională 
depozitarului în ceea ce privește supravegherea conformității investițiilor etc.
Deoarece aceste dispoziții sunt copiate din Directiva OPCVM, ar fi oportun ca statele 
membre să nu aplice această cerință fondurilor de investiții alternative pentru investitori 
neparticulari.
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Amendamentul 829
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrucțiunile AFIA sunt îndeplinite, 
cu excepția cazului în care acestea 
contravin legislației naționale aplicabile 
sau regulamentului FIA;

Or. en

Justificare

Controalele efectuate de depozitar nu ar trebui să le dubleze pe cele efectuate de AFIA. 
Controalele depozitarului constau în principal în efectuarea unui număr de teste ex-post 
pentru a valida  dacă AFIA a implementat intern procedurile și controalele adecvate pentru 
executarea corectă a tuturor operațiunilor referitoare la FIA. Trimiterea la „legislația 
națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele membre ale 
UE.

Amendamentul 830
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrucțiunile AFIA sunt îndeplinite, 
cu excepția cazului în care acestea 
contravin legislației naționale aplicabile 
sau regulamentului FIA;

Or. en

Justificare

Este important să se separe sarcinile depozitarului legate de cele ale AFIA. Depozitarul poate 
să verifice ex-post dacă AFIA a pus în aplicare corect procedurile și controalele. Trimiterea 
la „legislația națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele 
membre ale UE.
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Amendamentul 831
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrucțiunile AFIA sunt îndeplinite, 
cu excepția cazului în care acestea 
contravin legislației naționale aplicabile 
sau regulamentului FIA;

Or. en

Amendamentul 832
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în operațiunile care implică activele 
FIA, contravaloarea îi este achitată în 
termenele uzuale;

Or. en

Justificare

Modificarea făcută vizează să reflecte responsabilitățile impuse de legislația națională 
depozitarului în ceea ce privește supravegherea conformității investițiilor etc.
Deoarece aceste dispoziții sunt copiate din Directiva OPCVM, ar fi oportun ca statele 
membre să nu aplice această cerință fondurilor de investiții alternative pentru investitori 
neparticulari.
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Amendamentul 833
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în operațiunile care implică activele 
unui FIA, contravaloarea îi este achitată 
în termenele uzuale;

Or. en

Justificare

Controalele efectuate de depozitar nu ar trebui să le dubleze pe cele efectuate de AFIA. 
Controalele depozitarului constau în principal în efectuarea unui număr de teste ex-post 
pentru a valida  dacă AFIA a implementat intern procedurile și controalele adecvate pentru 
executarea corectă a tuturor operațiunilor referitoare la FIA. Trimiterea la „legislația 
națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele membre ale 
UE.

Amendamentul 834
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în operațiunile care implică activele 
unui FIA, contravaloarea îi este achitată 
în termenele uzuale;

Or. en

Justificare

Este important să se separe sarcinile depozitarului legate de cele ale AFIA. Depozitarul poate 
să verifice ex-post dacă AFIA a pus în aplicare corect procedurile și controalele. Trimiterea 
la „legislația națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele 
membre ale UE.
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Amendamentul 835
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în operațiunile care implică activele 
unui FIA, contravaloarea îi este achitată 
în termenele uzuale;

Or. en

Amendamentul 836
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) veniturile FIA sunt folosite în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA.

Or. en

Justificare

Controalele efectuate de depozitar nu ar trebui să le dubleze pe cele efectuate de AFIA. 
Controalele depozitarului constau în principal în efectuarea unui număr de teste ex-post 
pentru a valida  dacă AFIA a implementat intern procedurile și controalele adecvate pentru 
executarea corectă a tuturor operațiunilor referitoare la FIA. Trimiterea la „legislația 
națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele membre ale 
UE.
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Amendamentul 837
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) veniturile FIA sunt folosite în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA.

Or. en

Justificare

Este important să se separe sarcinile depozitarului legate de cele ale AFIA. Depozitarul poate 
să verifice ex-post dacă AFIA a pus în aplicare corect procedurile și controalele. Trimiterea 
la „legislația națională aplicabilă” este compatibilă cu obiectivul armonizării dintre statele 
membre ale UE.

Amendamentul 838
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) veniturile FIA sunt folosite în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA.

Or. en
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Amendamentul 839
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare, autoritățile competente din 
statul membru de origine al FIA pot 
prevedea că oricare dintre literele (a)-(d) 
nu se aplică în cazul în care FIA este 
comercializat doar investitorilor 
profesioniști și/sau sofisticați.

Or. en

Justificare

Modificarea făcută vizează să reflecte responsabilitățile impuse de legislația națională 
depozitarului în ceea ce privește supravegherea conformității investițiilor etc.
Deoarece aceste dispoziții sunt copiate din Directiva OPCVM, ar fi oportun ca statele 
membre să nu aplice această cerință fondurilor de investiții alternative pentru investitori 
neparticulari.

Amendamentul 840
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre solicită AFIA ca, 
atunci când primesc fonduri ale FIA, să 
le plaseze de îndată în unul sau mai multe 
conturi deschise la una dintre 
următoarele instituții:
(a) o bancă centrală;
(b) o instituție de credit autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE;
(c) o bancă autorizată dintr-o țară terță;
(d) un fond specializat în instrumente ale 
pieței monetare.
Primul paragraf nu se aplică instituțiilor 
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de credit autorizate în temeiul Directivei 
2006/48/CE pentru depozite — în sensul 
directivei respective — deținute de 
instituția în cauză.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe ca și 
firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societăți de investiții în referiri la FIA și AFIA.

Amendamentul 841
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În sensul alineatului (1b) litera (d) și 
al articolului 17 alineatul (1e), un „fond 
specializat în instrumente ale pieței 
monetare” reprezintă un organism de 
plasament colectiv autorizat în temeiul 
Directivei 2009/65/CE sau care face 
obiectul supravegherii și, după caz, 
autorizat de o autoritate în conformitate 
cu legislația internă a unui stat membru și 
care respectă următoarele condiții:
(a) obiectivul prioritar investițional al 
acestuia trebuie să fie menținerea valorii 
de inventar nete a activelor întreprinderii, 
fie constant la valoarea medie constantă 
(scăzând profitul), fie la valoarea 
capitalului inițial al investitorilor plus 
profitul;
(b) pentru a putea realiza obiectivul 
prioritar investițional, organismul trebuie 
să investească exclusiv în instrumente 
performante ale pieței monetare cu o 
scadență sau o scadență reziduală de cel 
mult 397 de zile, sau pentru care se 
efectuează ajustări regulate ale 
veniturilor compatibile cu data scadenței, 
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și cu o valoare medie ponderată a 
maturității de 60 de zile. De asemenea, 
organismul poate realiza obiectivul 
menționat anterior investind suplimentar 
în depozite la instituții de credit;
(c) trebuie să asigure lichiditate pentru 
decontări în aceeași zi sau în ziua 
următoare.
În sensul literei (b) de la primul paragraf, 
se consideră că un instrument de pe piața 
monetară este performant în cazul în care 
toate agențiile de rating competente care 
au evaluat instrumentul respectiv i-au 
acordat cel mai mare rating de credit 
existent. Instrumentul care nu este 
evaluat de o agenție de rating competentă 
nu este considerat instrument performant.
În sensul paragrafului al doilea, se 
consideră că o agenție de rating este 
competentă în cazul în care aceasta 
publică periodic și cu titlu profesional 
ratinguri de credit privind fondurile 
specializate în instrumente ale pieței 
monetare și este o agenție internațională 
de rating eligibilă în sensul articolului 81 
alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe ca și 
firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societăți de investiții în referiri la FIA și AFIA.

Amendamentul 842
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Atunci când AFIA nu depozitează 
fondurile clienților la o bancă centrală, 
statele membre le solicită acestora să dea 
dovadă de competență, precauție și 
diligența necesară atunci când selectează, 
numesc și verifică periodic instituția de 
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credit, banca sau fondul de pe piața 
monetară în care sunt plasate fondurile, 
precum și dispozițiile care reglementează 
deținerea fondurilor respective.
Statele membre se asigură, în special, că 
AFIA iau în considerare expertiza și 
reputația pe piață a instituțiilor respective 
sau a fondurilor de pe piața monetară, 
pentru a asigura protecția drepturilor 
FIA, precum și cerințele legale sau de 
reglementare sau practicile de pe piață 
privind deținerea fondurilor clienților 
care ar putea afecta negativ drepturile 
FIA. Statele membre se asigură că 
plasamentul fondurilor unui FIA într-un 
fond specializat în instrumente ale pieței 
monetare este permis numai dacă acesta 
este prevăzut în strategia și politica de 
investiții aduse la cunoștință investitorilor 
în FIA.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe ca și 
firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societăți de investiții în referiri la FIA și AFIA.

Amendamentul 843
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Statele membre solicită ca, în vederea 
protejării drepturilor FIA privind 
instrumentele financiare și fondurile care 
le aparțin, AFIA să respecte următoarele 
cerințe:
(a) să păstreze înregistrările și conturile 
necesare care să le permită să diferențieze 
în orice moment și de îndată activele 
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deținute pentru un client de activele 
deținute pentru un alt client, precum și de 
activele proprii;
(b) să își păstreze înregistrările și 
conturile astfel încât să asigure 
acuratețea și, în special, concordanța 
acestora cu instrumentele financiare și 
fondurile deținute pentru FIA;
(c) să efectueze periodic ajustări între 
conturile și înregistrările lor interne și 
conturile și înregistrările terților care 
dețin activele în cauză;
(d) să adopte măsurile necesare pentru a 
se asigura că instrumentele financiare ale 
clienților depuse la un terț, în 
conformitate cu articolul 17b, pot fi 
identificate separat de instrumentele 
financiare care aparțin AFIA și de 
instrumentele financiare care aparțin 
terțului în cauză, prin intermediul unor 
conturi intitulate diferit în înregistrările 
terțului sau prin intermediul altor măsuri 
echivalente care asigură același grad de 
protecție;
(e) să adopte măsurile necesare pentru a 
garanta că fondurile clienților depuse în 
conformitate cu articolul 17 la o bancă 
centrală, o instituție de credit sau la o 
bancă autorizată dintr-o țară terță sau la 
un fond specializat în instrumente ale 
pieței monetare sunt păstrate într-un cont 
sau în conturi identificate separat de 
conturile utilizate pentru fondurile care 
aparțin societății de investiții;
(f) să introducă mecanisme organizatorice 
adecvate pentru minimizarea
riscului de pierdere sau diminuare a 
valorii activelor clienților sau a 
drepturilor aferente respectivelor active, 
ca urmare a utilizării necorespunzătoare 
a activelor, a fraudei, a administrării 
necorespunzătoare, a evidenței contabile 
neadecvate sau a neglijenței.

Or. en
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Justificare

Cerința esențială este prevăzută în DPIF, și anume faptul că măsurile de păstrare în custodie 
ar trebui să fie adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clienților, în special în 
cazul insolvabilității administratorului. Acest lucru înseamnă, de obicei, că trebuie să existe o 
separare eficace între activele administratorilor și cele ale clienților, fapt ce poate fi realizat 
în diferite moduri în diferitele jurisdicții. Directiva de punere în aplicare a DPIF indica în 
mod detaliat modalitatea în care acest lucru ar trebui realizat și dispoziții similare ar putea 
fi, în mod logic, aplicate AFIA.

Amendamentul 844
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) În cazul în care, ținând cont de 
legislația în vigoare, inclusiv legislația 
privind proprietatea sau insolvabilitatea, 
măsurile luate de AFIA pentru a proteja 
drepturile FIA, în conformitate cu 
alineatul (1e), nu sunt suficiente pentru a 
îndeplini cerințele conform cărora:
(a) AFIA, în cazul în care deține 
instrumente financiare aparținând unui 
FIA, ia măsurile adecvate pentru a 
proteja drepturile de proprietate ale FIA, 
în special în cazul insolvabilității AFIA, și 
pentru a împiedica utilizarea 
instrumentelor unui FIA în cont propriu, 
cu excepția cazului în care normele sau 
actele constitutive ale acestuia permit o 
astfel de utilizare;  și 
(b) AFIA adoptă, în cazul în care deține 
fonduri aparținând unui FIA, dispozițiile 
adecvate pentru a proteja drepturile FIA 
și, cu excepția instituțiilor de credit, 
pentru a împiedica utilizarea fondurilor 
clientului în cont propriu.
 Statele membre prescriu măsurile pe care 
AFIA trebuie să le ia pentru a respecta 
acele obligații.
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Or. en

Justificare

Cerința esențială este prevăzută în DPIF, și anume faptul că măsurile de păstrare în custodie 
ar trebui să fie adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clienților, în special în 
cazul insolvabilității administratorului. Acest lucru înseamnă, de obicei, că trebuie să existe o 
separare eficace între activele administratorilor și cele ale clienților, fapt ce poate fi realizat 
în diferite moduri în diferitele jurisdicții. Directiva de punere în aplicare a DPIF indica în 
mod detaliat modalitatea în care acest lucru ar trebui realizat și dispoziții similare ar putea 
fi, în mod logic, aplicate AFIA.

Amendamentul 845
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1g) În cazul în care legislația aplicabilă 
în jurisdicția în care sunt deținute 
fondurile sau instrumentele financiare ale 
clientului împiedică AFIA să respecte 
dispozițiile alineatului (1e) literele (d) sau 
(e), statele membre prescriu cerințe cu 
efect echivalent în ceea ce privește 
protejarea drepturilor FIA.

Or. en

Justificare

Cerința esențială este prevăzută în DPIF, și anume faptul că măsurile de păstrare în custodie 
ar trebui să fie adecvate pentru a proteja drepturile de proprietate ale clienților, în special în 
cazul insolvabilității administratorului. Acest lucru înseamnă, de obicei, că trebuie să existe o 
separare eficace între activele administratorilor și cele ale clienților, fapt ce poate fi realizat 
în diferite moduri în diferitele jurisdicții. Directiva de punere în aplicare a DPIF indica în 
mod detaliat modalitatea în care acest lucru ar trebui realizat și dispoziții similare ar putea 
fi, în mod logic, aplicate AFIA.
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Amendamentul 846
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Unui AFIA nu i se solicită, în cazul 
în care condițiile menționate mai jos sunt 
îndeplinite, să numească un depozitar cu 
privire la un FIA care nu deține drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA și care, conform strategiei 
și obiectivelor sale de investiții, face 
investiții și cesiuni cu o frecvență 
neregulată.
Condițiile menționate mai sus sunt 
următoarele:
(a) AFIA respectă dispozițiile articolelor 
16-18 din Directiva 2006/73/CE a 
Comisiei de aplicare a Directivei 
2004/39/CE, a Parlamentului European și 
a Consiliului, privind cerințele 
organizaționale și condițiile de 
funcționare pentru societățile de investiții 
și termenii definiți în sensul acelei 
directive1 pentru a proteja drepturile FIA 
pe care le administrează și, dacă este 
cazul, investitorii în instrumente 
financiare și fondurile lor, cu condiția ca 
toate instrumentele financiare care pot fi 
înscrise în cont sau în altă modalitate și 
care fac obiectul unei tranzacționări pe o 
piață reglementată, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 
14 din Directiva 2004/39/CE, sau pe alte 
piețe reglementate din cadrul Uniunii sau 
dintr-o țară terță sau într-un sistem  
multilateral de tranzacționare, să fie 
păstrate de o entitate care se califică drept 
depozitar în temeiul prezentei directive; și 
(b) auditorii independenți ai FIA 
raportează anual autorităților competente 
din statul membru de origine dacă:
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(i) plățile efectuate de investitori prin 
subscriere de acțiuni sau unități au fost 
corect contabilizate;
(ii) AFIA a menținut sisteme adecvate 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
menționate la articolul 10 pe întreaga 
perioadă de la ultimul raport și dacă 
AFIA respectă acele dispoziții la data 
raportului;
(iii) AFIA poate demonstra că 
instrumentele financiare raportate 
investitorilor ca fiind deținute de către sau 
pentru FIA sunt într-adevăr deținute în 
conformitate cu raportul. 
1 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificare

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Amendamentul 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Unui AFIA nu i se solicită, în cazul 
în care condițiile menționate mai jos sunt 
îndeplinite, să numească un depozitar cu 
privire la un FIA care nu deține drepturi 
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de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA și care, conform strategiei 
și obiectivelor sale de investiții, face 
investiții și cesiuni cu o frecvență 
neregulată.
Condițiile menționate mai sus sunt 
următoarele:
(a) AFIA respectă dispozițiile articolelor 
16-18 din Directiva 2006/73/CE a 
Comisiei de aplicare a Directivei 
2004/39/CE, a Parlamentului European și 
a Consiliului, privind cerințele 
organizaționale și condițiile de 
funcționare pentru societățile de investiții 
și termenii definiți în sensul acelei 
directive1 pentru a proteja drepturile FIA 
pe care le administrează și, dacă este 
cazul, investitorii în instrumentele 
financiare și fondurile lor; și 
(b) auditorii independenți ai FIA 
raportează anual autorităților competente 
din statul membru de origine dacă:
(i) plățile efectuate de investitori prin 
subscriere de acțiuni sau unități au fost 
corect contabilizate;
(ii) AFIA a menținut sisteme adecvate 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
menționate la articolul 10 pe întreaga 
perioadă de la ultimul raport și dacă 
AFIA respectă acele dispoziții la data 
raportului;
(iii) AFIA poate demonstra că 
instrumentele financiare raportate 
investitorilor ca fiind deținute de către sau 
pentru FIA sunt într-adevăr deținute în 
conformitate cu raportul. 
1 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificare

Activele fondurilor PE, chiar și în cazul în care acestea sunt instrumente financiare, sunt 
deseori necorespunzătoare pentru a fi deținute de către o instituție de credit din UE în 
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calitate de depozitar. Natura lor nelichidă și durata acestora pe termen lung implică faptul că 
nu este nevoie de servicii specializate de depozitar, cu condiția ca activele să fie separate în 
mod corespunzător. Un depozitar ar conduce la o creștere substanțială a costurilor și ar 
întârzia tranzacțiile investiționale, ceea ce nu ar fi în beneficiul investitorilor. Majoritatea 
fondurilor PE nu efectuează mai mult de 10-15 investiții pe întreaga perioadă de investiții de 
5 ani, iar acestea sunt investiții pe termen lung relativ simple, care pot fi ușor de verificat în 
cadrul auditului anual.

Amendamentul 848
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Unui AFIA nu i se solicită, în cazul 
în care condițiile menționate mai jos sunt 
îndeplinite, să numească un depozitar cu 
privire la un FIA care nu deține drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA și care, conform strategiei 
și obiectivelor sale de investiții, face 
investiții și cesiuni cu o frecvență 
neregulată.
Condițiile menționate mai sus sunt 
următoarele:
(a) AFIA respectă dispozițiile articolelor 
16-18 din Directiva 2006/73/CE a 
Comisiei de aplicare a Directivei 
2004/39/CE, a Parlamentului European și 
a Consiliului, privind cerințele 
organizaționale și condițiile de 
funcționare pentru societățile de investiții 
și termenii definiți în sensul acelei 
directive1 pentru a proteja drepturile FIA 
pe care le administrează și, dacă este 
cazul, investitorii în instrumentele 
financiare și fondurile lor, cu condiția ca 
toate instrumentele financiare care pot fi 
înscrise în cont sau în altă modalitate și 
care fac obiectul unei tranzacționări pe o 
piață reglementată, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 
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31 din Directiva 2004/39/CE, sau pe alte 
piețe reglementate din cadrul Uniunii sau 
dintr-o țară terță sau într-un sistem de 
tranzacționare multilateral, să fie păstrate 
de o entitate care se califică drept 
depozitar în temeiul prezentei directive; și 
(b) auditorii independenți ai FIA 
raportează anual autorităților competente 
din statul membru de origine dacă:
(i) plățile efectuate de investitori prin 
subscriere de acțiuni sau unități au fost 
corect contabilizate;
(ii) AFIA a menținut sisteme adecvate 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
menționate la articolul 10 pe întreaga 
perioadă de la ultimul raport și dacă 
AFIA respectă acele dispoziții la data 
raportului;
(iii) AFIA poate demonstra că 
instrumentele financiare raportate 
investitorilor ca fiind deținute de către sau 
pentru FIA sunt într-adevăr deținute în 
conformitate cu raportul. 
1 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Amendamentul 849
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un FIA de tip închis 
este autorizat în calitate de AFIA, iar FIA 
este o societate cu sediul într-un stat 
membru, AFIA nu trebuie să numească 
un depozitar pentru a îndeplini sarcinile 
menționate la alineatul (1) literele 
(ca),(cb), (cd) și (ce);

Or. en
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Justificare

Activitățile suplimentare adăugate prin amendamentele 68-72 [articolul 17 alineatul (1) 
literele (ca),(cb), (cd) și (ce)] din proiectul de raport sunt aspecte care intră în 
responsabilitatea consiliului de administrație al unei societăți înființate în temeiul legislației 
europene în materie de societăți comerciale. În cazul în care FIA este AFIA și se supune 
legislației europene, AFIA  poate îndeplini fără probleme aceste părți din sarcinile unui 
depozitar.

Amendamentul 850
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. eliminat

Or. en

Justificare

În schimbul forțării conceptului de depozitar pe diferite structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în beneficiul 
investitorilor.

Amendamentul 851
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. (2) Un AFIA nu poate fi depozitar al unui 
FIA al cărui AFIA este.

Or. en

Justificare

În cazul în care un AFIA este eligibil să devină depozitarul unui FIA pe care nu îl 
administrează, nu există niciun motiv ca acest lucru să fie interzis. 
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Interdicțiile ar trebui să funcționeze doar pentru evitarea conflictelor.

Amendamentul 852
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. (2) Un AFIA nu poate fi depozitar al unui 
FIA al cărui AFIA este.

Or. en

Justificare

Interdicția ar trebui să funcționeze doar pentru evitarea conflictelor: nu există niciun motiv 
ca unui AFIA să i se interzică să devină depozitarul unui FIA pe care nu îl administrează (în 
sensul directivei), dacă este altfel eligibil să devină depozitar.
Este important să se clarifice faptul că sarcinile depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți 
investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de „FIA sau investitori”, deoarece acest lucru ar 
putea sugera conflicte de interese. Acest lucru devine grav dacă FIA nu are o formă juridică 
independentă.

Amendamentul 853
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. (2) Un AFIA nu poate fi depozitar al unui 
FIA al cărui AFIA este.

Or. en

Justificare

Interdicția ar trebui să funcționeze doar pentru evitarea conflictelor: nu există niciun motiv 
ca unui AFIA să i se interzică să devină depozitarul unui FIA pe care nu îl administrează, 
dacă este altfel eligibil să devină depozitar.
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Amendamentul 854
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. (2) Nicio societate nu poate fi atât AFIA, 
cât și depozitar pentru un FIA.

Or. en

Justificare

Cazul Madoff a demonstrat nevoia de a consolida în UE independența depozitarilor 
administratorilor de fonduri și vice versa. Pentru a menține structuri de guvernanță robuste și 
pentru a reduce la minimum conflictele de interese, este necesar ca administratorul fondului 
și depozitarul să fie independenți unul față de celălalt. Cerința independenței ar trebui să fie 
extinsă la întregul lanț valoric, inclusiv în cazurile de subcustodie și subadministrare. 

Amendamentul 855
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

eliminat

Or. en

Justificare

În schimbul forțării conceptului de depozitar pe diferite structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în beneficiul 
investitorilor.
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Amendamentul 856
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care un AFIA este eligibil să devină depozitarul unui FIA pe care nu îl 
administrează, nu există niciun motiv ca acest lucru să fie interzis. Interdicțiile ar trebui să 
funcționeze doar pentru evitarea conflictelor.

Amendamentul 857
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

În contextul rolurilor lor respective, AFIA 
și depozitarul acționează în mod onest, 
corect, profesionist, independent și în 
interesul FIA sau al investitorilor FIA în 
mod colectiv.

Or. en

Justificare

Interdicția ar trebui să funcționeze doar pentru evitarea conflictelor: nu există niciun motiv 
ca unui AFIA să i se interzică să devină depozitarul unui FIA pe care nu îl administrează (în 
sensul directivei), dacă este altfel eligibil să devină depozitar.
Este important să se clarifice faptul că sarcinile depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți 
investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de „FIA sau investitori”, deoarece acest lucru ar 
putea sugera conflicte de interese. Acest lucru devine grav dacă FIA nu are o formă juridică 
independentă.
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Amendamentul 858
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.
AFIA și depozitarul sunt independenți 
unul față de celălalt. Independența 
reprezintă faptul că AFIA și depozitarul 
nu sunt legați printr-o administrare 
comună sau un control comun, sau 
printr-o participație directă sau indirectă 
substanțială. Acest fapt nu este afectat de 
delegarea menționată la alineatul (4) .

Or. en

Justificare

Cazul Madoff a demonstrat nevoia de a consolida în UE independența depozitarilor 
administratorilor de fonduri și vice versa. Pentru a menține structuri de guvernanță robuste și 
pentru a reduce la minimum conflictele de interese, este necesar ca administratorul fondului 
și depozitarul să fie independenți unul față de celălalt. Cerința independenței ar trebui să fie 
extinsă la întregul lanț valoric, inclusiv în cazurile de subcustodie și subadministrare. 

Amendamentul 859
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

Depozitarul acționează independent și în 
interesul investitorilor FIA.

Or. en

Justificare

Un depozitar trebuie să-și poată administra propriul risc pentru a proteja interesele 
acționarilor și ale clienților săi. Directiva ar trebui să permită totuși ca un depozitar sa-și 
administreze propriul risc, luând în considerare conflictele naturale de interese dintre 
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partenerii contractuali.

Amendamentul 860
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul rolurilor lor respective, AFIA 
și depozitarul acționează în mod onest, 
corect, profesionist, independent și în 
interesul tuturor investitorilor FIA în mod 
colectiv.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice faptul că sarcinile depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți 
investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de „FIA sau investitori”, deoarece acest lucru ar 
putea sugera conflicte de interese.

Amendamentul 861
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numirea depozitarului de către AFIA se 
materializează printr-un contract.

Or. en
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Amendamentul 862
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile menționate la alineatul (1) pot fi 
îndeplinite de către un depozitar.

Or. en

Justificare

În schimbul forțării conceptului de depozitar pe diferite structuri de fonduri existente, 
funcțiile/sarcinile unui depozitar ar trebui definite în mod clar și ar putea fi atribuite unui 
depozitar sau unei alte instituții care asigură realizarea independentă a acestora în beneficiul 
investitorilor.

Amendamentul 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Limitarea entităților eligibile pentru a fi depozitari la instituțiile de credit din UE nu este 
corectă. Având în vedere gama largă de diferite FIA acoperite de directivă, astfel de instituții 
nu sunt întotdeauna cele mai competente pentru a îndeplini funcții de depozitar pentru 
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activele specifice administrate în diversele tipuri de FIA. În plus, o astfel de limitare ar putea 
conduce la o concentrare inacceptabilă a riscurilor în instituții de credit, ar putea crea 
costuri nejustificate și ar putea limita serios posibilitățile de a investi în active în țări terțe.

Amendamentul 864
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Stipularea faptului că un depozitar poate fi doar o instituție de credit din UE ar conduce la o 
concentrare gravă a riscurilor. Pentru a proteja concurența, ar trebui ca și alte tipuri de 
instituții financiare să poată îndeplini funcții de depozitar. Entitățile eligibile nu ar trebui să 
fie limitate la instituții de credit sau societăți de investiții. Alte instituții ar trebui să se poată 
specializa în oferirea de servicii de depozitar, având în vedere faptul că acest lucru ar putea 
stimula competiția și ar putea conduce la o calitate mai bună a serviciilor. 
Aceste instituții ar trebui să facă obiectul unei supravegheri adecvate.

Amendamentul 865
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 

(3) Depozitarul este fie:
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conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Este oportun ca societățile înregistrate pe PIF să fie autorizate în calitate de depozitar și ca 
fondurile de tip închis să folosească entități cum ar fi contabili și avocați pentru îndeplinirea 
funcțiilor de depozitar.

Amendamentul 866
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en
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Amendamentul 867
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Dacă se limitează entitățile care pot juca rolul de depozitar, numărul de depozitari va fi redus 
și va avea ca rezultat o mai mare concentrare a riscurilor, precum și un risc sistemic mai 
mare.

Amendamentul 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;



PE439.132v01-00 106/171 AM\805037RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este să lărgească registrul entităților care pot fi depozitar. 
Limitarea acestui registru doar la instituții de credit, așa cum arată propunerea Comisiei, 
pare a fi nerezonabilă, în special ținând cont de registrul de depozitari inclus în directiva 
OPCVM.

Amendamentul 869
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă în mare măsură efectul raportului domnului Gauzès și propunerea 
de compromis a Președinției suedeze. 
Ar trebui să fie inclusă această a treia categorie de depozitari eligibili,referința la statul 
membru de origine al FIA fiind un aspect important. Acest lucru este motivat de  faptul că 
directiva AFIA propune ca AFIA să administreze un FIA în alt stat membru și ca statul 
membru de origine al FIA să aprobe depozitarul pentru acel FIA.
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Amendamentul 870
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Amendamentul 871
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie:

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en
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Amendamentul 872
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE să 
furnizeze și servicii suplimentare de 
păstrare și administrare a instrumentelor 
financiare în contul clienților în 
conformitate cu punctul 1 secțiunea B din 
anexa I la directiva în cauză, cu sediul 
social în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Dacă se limitează entitățile care pot juca rolul de depozitar, numărul de depozitari va fi redus 
și va avea ca rezultat o mai mare concentrare a riscurilor, precum și un risc sistemic mai 
mare.

Amendamentul 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE să 
furnizeze și servicii suplimentare de 
păstrare și administrare a instrumentelor 
financiare în contul clienților în 
conformitate cu punctul 1 secțiunea B din 
anexa I la directiva în cauză, cu sediul 
social în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este să lărgească registrul entităților care pot fi depozitar. 
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Limitarea acestui registru doar la instituții de credit, așa cum arată propunerea Comisiei, 
pare a fi nerezonabilă, în special ținând cont de registrul de depozitari inclus în directiva 
OPCVM.

Amendamentul 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE să 
furnizeze și servicii suplimentare de 
păstrare și administrare a instrumentelor 
financiare în contul clienților în 
conformitate cu punctul 1 secțiunea B din 
anexa I la directiva în cauză, cu sediul 
social în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Limitarea entităților eligibile pentru a fi depozitari la instituțiile de credit din UE nu este 
corectă. Având în vedere gama largă de diferite FIA acoperite de directivă, astfel de instituții 
nu sunt întotdeauna cele mai competente pentru a îndeplini funcții de depozitar cu privire la 
activele specifice administrate în diversele tipuri de FIA. În plus, o astfel de limitare ar putea 
conduce la o concentrare inacceptabilă a riscurilor în instituții de credit, ar putea crea 
costuri nejustificate și ar putea limita serios posibilitățile de a investi în active în țări terțe.

Amendamentul 875
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE să 
furnizeze și servicii suplimentare de 
păstrare și administrare a instrumentelor 
financiare în contul clienților în 
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conformitate cu punctul 1 secțiunea B din 
anexa I la directiva în cauză, cu sediul 
social în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Stipularea faptului că un depozitar poate fi doar o instituție de credit din UE ar conduce la o 
concentrare gravă a riscurilor. Pentru a proteja concurența, ar trebui ca și alte tipuri de 
instituții financiare să poată îndeplini funcții de depozitar. Entitățile eligibile nu ar trebui să 
fie limitate la instituții de credit sau societăți de investiții. Alte instituții ar trebui să se poată 
specializa în oferirea de servicii de depozitar, având în vedere faptul că acest lucru ar putea 
stimula competiția și ar putea conduce la o calitate mai bună a serviciilor. Aceste instituții ar 
trebui să facă obiectul unei supravegheri adecvate.

Amendamentul 876
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE să 
furnizeze servicii suplimentare în 
conformitate cu punctul 1 secțiunea B din 
anexa I la directiva în cauză, cu sediul 
social în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 877
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) o societate de investiții cu sediul 
social în Uniune și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE;
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Or. en

Amendamentul 878
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificare

Este oportun ca societățile înregistrate pe PIF să fie autorizate în calitate de depozitar și ca 
fondurile de tip închis să folosească entități cum ar fi contabili și avocați pentru îndeplinirea 
funcțiilor de depozitar.

Amendamentul 879
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă în mare măsură efectul raportului domnului Gauzès și propunerea 
de compromis a Președinției suedeze. 
Ar trebui să fie inclusă această a treia categorie de depozitari eligibili, referința la statul 
membru de origine al FIA fiind un aspect important. Acest lucru este motivat de  faptul că 
directiva AFIA propune ca AFIA să administreze un FIA în alt stat membru și ca statul 
membru de origine al FIA să aprobe depozitarul pentru acel FIA.
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Amendamentul 880
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Amendamentul 881
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) o persoană juridică autorizată de 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA să acționeze ca 
depozitar, care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții; 
sau

Or. en

Justificare

Dacă se limitează entitățile care pot juca rolul de depozitar, numărul de depozitari va fi redus 
și va avea ca rezultat o mai mare concentrare a riscurilor, precum și un risc sistemic mai 
mare.
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Amendamentul 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) o persoană juridică autorizată de 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA să acționeze ca 
depozitar, care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții; 
sau

Or. en

Justificare

Limitarea entităților eligibile pentru a fi depozitari la instituțiile de credit din UE nu este 
corectă. Având în vedere gama largă de diferite FIA acoperite de directivă, astfel de instituții 
nu sunt întotdeauna cele mai competente pentru a îndeplini funcții de depozitar cu privire la 
activele specifice administrate în diversele tipuri de FIA. În plus, o astfel de limitare ar putea 
conduce la o concentrare inacceptabilă a riscurilor în instituții de credit, ar putea crea 
costuri nejustificate și ar putea limita serios posibilitățile de a investi în active în țări terțe.

Amendamentul 883
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) o persoană juridică autorizată de 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA să acționeze ca 
depozitar, care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
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profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții.

Or. en

Justificare

Stipularea faptului că un depozitar poate fi doar o instituție de credit din UE ar conduce la o 
concentrare gravă a riscurilor. Pentru a proteja concurența, ar trebui ca și alte tipuri de 
instituții financiare să poată îndeplini funcții de depozitar. Entitățile eligibile nu ar trebui să 
fie limitate la instituții de credit sau societăți de investiții. Alte instituții ar trebui să se poată 
specializa în oferirea de servicii de depozitar, având în vedere faptul că acest lucru ar putea 
stimula competiția și ar putea conduce la o calitate mai bună a serviciilor. Aceste instituții ar 
trebui să facă obiectul unei supravegheri adecvate.

Amendamentul 884
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) o persoană juridică autorizată de 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al FIA să acționeze ca 
depozitar, care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă în mare măsură efectul raportului domnului Gauzès și propunerea 
de compromis a Președinției suedeze. 
Ar trebui să fie inclusă această a treia categorie de depozitari eligibili, referința la statul 
membru de origine al FIA fiind un aspect important. Acest lucru este motivat de  faptul că 
directiva AFIA propune ca AFIA să administreze un FIA în alt stat membru și ca statul 
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membru de origine al FIA să aprobe depozitarul pentru acel FIA.

Amendamentul 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) o persoană juridică care îndeplinește 
funcții de depozitar ca parte a activităților 
profesionale sau comerciale pentru care 
face obiectul unei reglementări 
prudențiale și al unei supravegheri 
permanente și care poate furniza 
suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este să lărgească registrul entităților care pot fi depozitar. 
Limitarea acestui registru doar la instituții de credit, așa cum arată propunerea Comisiei, 
pare a fi nerezonabilă, în special ținând cont de registrul de depozitari inclus în directiva 
OPCVM.

Amendamentul 886
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ag (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ag) o instituție care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
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depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții;

Or. en

Justificare

Acest lucru permite societăților care sunt reglementate în mod corespunzător de statele 
membre să acționeze în calitate de depozitari, cum ar fi societățile fiduciare care nu au nici 
un interes să dorească să se implice în activități investiționale care cer obținerea statutului de 
societate de investiții PIF.

Amendamentul 887
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ag (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ag) o instituție care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a a-și putea îndeplini 
în mod eficace funcțiile corespunzătoare 
de depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții.

Or. en

Amendamentul 888
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ah (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ah) o instituție care face obiectul unei 
reglementări și supravegheri specifice în 
țara sa de constituire cu privire la 
furnizarea unor servicii de păstrare în 
siguranță către terți.
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Or. en

Amendamentul 889
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ai (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ai) în cazul unui fond de tip închis, o 
persoană juridică care face obiectul unei 
reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții;

Or. en

Justificare

Este oportun ca societățile înregistrate pe PIF să fie autorizate în calitate de depozitar și ca 
fondurile de tip închis să folosească entități cum ar fi contabili și avocați pentru îndeplinirea 
funcțiilor de depozitar.

Amendamentul 890
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aj) pe lângă dispozițiile de la alineatul 1 
literele (a)-(c), pentru un FIA care nu 
deține active care pot fi păstrate în 
conformitate cu alineatul 1 litera (b) 
punctul (i) sau care sunt instrumente 
financiare derivate, depozitarul poate fi o 
entitate care îndeplinește funcții de 
depozitar ca parte a activităților 
profesionale sau lucrative, pentru care 
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face obiectul unei înregistrări 
profesionale obligatorii, recunoscută prin 
lege, sau care face obiectul unor dispoziții 
juridice sau de reglementare sau al unor 
norme de conduită profesională și care 
poate furniza suficiente garanții 
financiare și profesionale pentru a-și 
putea îndeplini în mod eficace funcțiile 
corespunzătoare de depozitar și pentru a-
și putea îndeplini angajamentele aferente 
acestor funcții.

Or. en

Justificare

Dacă se limitează entitățile care pot juca rolul de depozitar, numărul de depozitari va fi redus 
și va avea ca rezultat o mai mare concentrare a riscurilor, precum și un risc sistemic mai 
mare.

Amendamentul 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ak (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ak) o entitate care îndeplinește funcții de 
depozitar ca parte a activităților 
profesionale sau comerciale, pentru care 
face obiectul unei înregistrări 
profesionale obligatorii, recunoscută prin 
lege, sau care face obiectul unor dispoziții 
juridice sau de reglementare sau al unor 
norme de conduită profesională și care 
poate furniza suficiente garanții 
financiare și profesionale pentru a a-și 
putea îndeplini în mod eficace funcțiile 
corespunzătoare de depozitar și pentru a-
și putea îndeplini angajamentele aferente 
acestor funcții.

Or. en



AM\805037RO.doc 119/171 PE439.132v01-00

RO

Justificare

Limitarea entităților eligibile pentru a fi depozitari la instituțiile de credit din UE nu este 
corectă. Având în vedere gama largă de diferite FIA acoperite de directivă, astfel de instituții 
nu sunt întotdeauna cele mai competente pentru a îndeplini funcții de depozitar pentru 
activele specifice administrate în diversele tipuri de FIA. În plus, o astfel de limitare ar putea 
conduce la o concentrare inacceptabilă a riscurilor în instituții de credit, ar putea crea 
costuri nejustificate și ar putea limita serios posibilitățile de a investi în active în țări terțe.

Amendamentul 892
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) În cazul unui AFIA stabilit în 
Uniunea Europeană, oriunde este 
domiciliat FIA autorizat, depozitarul este 
o instituție de credit cu sediul social în 
Uniune și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE.

În cazul unui AFIA stabilit într-o țară 
terță, depozitarul este o instituție de credit 
reglementată din acea țară terță.

Or. en

Amendamentul 893
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Uniune și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE sau 
înregistrată în alte jurisdicții cu 
reglementări echivalente.
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(reformare).

Or. en

Justificare

Limitarea depozitarilor la instituții din UE, pe lângă faptul că are un caracter protecționist, 
va limita numărul de depozitari și va ridica costurile pentru investitori.

Amendamentul 894
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe lângă dispozițiile de la alineatul 3 
literele (a), (ab) și (ag), pentru un FIA ale 
cărui drepturi de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA și care, 
conform strategiei și obiectivelor de 
investiții, face investiții și cesiuni cu o 
frecvență neregulată, depozitarul poate fi:
(a) o persoană juridică care face obiectul 
unei reglementări prudențiale și al unei 
supravegheri permanente și care poate 
furniza suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții; 
sau
(b) o persoană juridică care îndeplinește 
funcții de depozitar ca parte a activităților 
profesionale sau comerciale, pentru care 
face obiectul unei înregistrări 
profesionale obligatorii, recunoscută prin 
lege, sau care face obiectul unor dispoziții 
juridice sau de reglementare sau al unor 
norme de conduită profesională și care 
poate furniza suficiente garanții 
financiare și profesionale pentru a-și 
putea îndeplini în mod eficace funcțiile 
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corespunzătoare de depozitar și pentru a-
și putea îndeplini angajamentele aferente 
acestor funcții.

Or. en

Justificare

Schimbare efectuată pentru a clarifica faptul că aceasta este o nouă categorie de depozitari 
eligibili și să corespundă cu adăugarea literei (c) de mai sus.

Amendamentul 895
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Orice numire a unui depozitar face 
obiectul unei aprobări din partea 
autorității competente a statului membru 
de origine al AFIA. Autoritatea 
competentă poate permite numirea mai 
multor depozitari, în cazul în care se 
asigură faptul că acest lucru nu afectează 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor depozitarului menționate în 
prezenta directiva.

Or. en

Justificare

Cerința de a avea un singur depozitar este restrictivă în mod nejustificat și concentrează 
riscurile. Aceasta combină funcțiile într-un mod necomercial și ar fi dificil pentru un AFIA să 
negocieze prețuri competitive pentru furnizarea de servicii, afectând în mod negativ profitul 
investitorilor. Dacă numirea face obiectul unei aprobări din partea autorității competente, 
acest lucru va asigura respectarea unor standarde corespunzătoare. Aceasta va contribui la 
asigurarea proporționalității în cadrul directivei, permițând ca serviciile să fie structurate în 
cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor, ceea ce va fi deosebit de benefic 
pentru FIA mai mici.
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Amendamentul 896
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru un FIA stabilit în Uniune, 
depozitarul numit este stabilit în statul 
membru de origine al FIA. Orice numire 
a unui depozitar face obiectul unei 
aprobări din partea autorităților 
competente din statul membru de origine 
al FIA. 
Prin derogare de la primul paragraf, 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al FIA pot permite instituțiilor 
care îndeplinesc cerințele menționate la 
alineatul (3) și care au sediul în alt stat 
membru să fie numite în calitate de 
depozitar. 

Or. en

Amendamentul 897
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) În cazul în care un FIA administrat 
de un AFIA autorizat este domiciliat în 
Uniune, depozitarul poate avea sediul 
social în orice stat membru.

Or. en

Justificare

Orice cerință conform căreia depozitarul trebuie să fie înregistrat în același stat membru în 
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care este domiciliat AFIA contrazice eforturile de a crea o piață unică a serviciilor 
financiare. De asemenea, o astfel de cerință implică riscuri sistemice în statele membre mai 
mici unde doar un număr foarte limitat de instituții se califică drept depozitari în comparație 
cu numărul de FIA, ceea ce conduce la o mare concentrare de conturi FIA pentru fiecare 
depozitar.

Amendamentul 898
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Atunci când un FIA administrat de 
un AFIA autorizat este domiciliat într-o 
țară terță, depozitarul are sediul social în 
Uniune, cu excepția cazului în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) autoritățile competente din statul 
membru de origine al AFIA și autoritățile 
din țara terță în care este domiciliat FIA 
au semnat acorduri de cooperare și de 
schimb de informații;
(b) legislația țării terțe în care este 
domiciliat FIA este conformă cu 
standardele stabilite de organizațiile 
internaționale;
(c) țara terță în care este domiciliat FIA 
face obiectul unei decizii luate în 
conformitate cu alineatul (3d) care atestă 
că standardele pentru prevenirea spălării 
banilor și a finanțării terorismului sunt 
echivalente cu standardele din legislația 
UE;
(d) statul membru de origine al AFIA a 
semnat un acord cu țara terță în care este 
domiciliat FIA, care respectă în întregime 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb eficient de 
informații pe probleme fiscale.

Or. en
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Justificare

FIA dintr-o țară terță, ar trebui să aibă posibilitatea de a avea depozitari din țări terțe, cu 
condiția ca aceștia să îndeplinească criteriile relevante. Regimurile din țările terțe ar trebui 
să fie în concordanță cu cele stabilite de către organisme internaționale precum IOSCO 
pentru a asigura standarde suficiente. La litera (c) se face referire la un amendament la 
articolul 17 alineatul (3d) din proiectul de raport.

Amendamentul 899
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) Statele membre permit AFIA să 
depoziteze instrumentele financiare 
deținute de ei în numele FIA din 
administrare într-un cont sau în conturi 
deschise la un terț, cu condiția ca 
societățile să dea dovadă de competență, 
precauție și diligența necesară atunci 
când selectează, numesc și verifică 
periodic partea terță în cauză și 
acordurile privind deținerea și păstrarea a 
instrumentelor financiare respective.
În special, statele membre solicită AFIA 
să ia în considerare experiența și 
reputația pe piață a părții terțe, precum și 
cerințele legale sau practicile de piață 
privind deținerea instrumentelor 
financiare respective, de natură să 
afecteze negativ drepturile FIA.

Or. en

Justificare

Ar trebui să i se ceară AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe 
ca firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societățile de investiții în referiri la FIA și AFIA.
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Amendamentul 900
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3g) Statele membre garantează că, în 
cazul în care păstrarea a instrumentelor 
financiare în contul altei persoane intră 
sub incidența anumitor regulamente și 
supravegheri specifice în jurisdicția în 
care o societate de investiții își propune să 
depoziteze instrumentele financiare ale 
clientului la un terț, atunci societatea de 
investiții nu depozitează instrumentele 
financiare respective în respectiva 
jurisdicție la un terț care nu intră sub 
incidența regulamentelor și supravegherii 
respective.

Or. en

Justificare

Ar trebui să i se ceară AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe 
ca firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societățile de investiții în referiri la FIA și AFIA.

Amendamentul 901
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3h) Statele membre se asigură că AFIA 
nu depun instrumentele financiare 
deținute în numele FIA la un terț situat 
într-o țară terță care nu reglementează 
deținerea și păstrarea a instrumentelor 
financiare în contul unei alte persoane, 
cu excepția cazului în care se respectă 
una dintre următoarele condiții:
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(a) natura instrumentelor financiare sau 
a serviciilor de investiții asociate 
instrumentelor respective impune 
depunerea acestora la un terț situat în 
țara terță în cauză;
(b) atunci când instrumentele financiare 
sunt deținute în numele unui client 
profesional, clientul respectiv solicită în 
scris societății să depună instrumentele la 
un terț situat în țara terță respectivă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să i se ceară AFIA să accepte răspunderea primară și să respecte aceleași cerințe 
ca firmele PIF, iar aceste cerințe ar trebui incluse în textul revizuit, schimbând referirile la 
clienți și societățile de investiții în referiri la FIA și AFIA.

Amendamentul 902
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3i) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
în care detaliază condițiile pe care 
instituțiile eligibile în calitate de depozitar 
ar trebui să le îndeplinească. 
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
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Amendamentul 903
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

eliminat

Or. en

Justificare

Situație prevăzută de obligațiile generale de delegare.

Amendamentul 904
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

eliminat

Or. en

Justificare

Este esențial pentru transparența tranzacțiilor financiare ca depozitarii să îndeplinească ei 
înșiși sarcinile pentru a face posibilă urmărirea depozitelor. În lipsa acesteia, articolul 20 
alineatul (1) litera (d) ar deveni redundant.

Amendamentul 905
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor eliminat
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altor depozitari.

Or. en

Justificare

Este esențial pentru transparența tranzacțiilor financiare ca depozitarii să îndeplinească ei 
înșiși sarcinile pentru a face posibilă urmărirea depozitelor. În caz contrar, articolul 20 
alineatul (1) litera (d) ar deveni redundant.

Amendamentul 906
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii nu pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

Or. en

Justificare

Delegarea sarcinilor depozitarului este în detrimentul protecției investitorilor, precum și în 
detrimentul capacității AFIA și a supraveghetorilor de a-și exercita sarcinile.

Amendamentul 907
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega funcții oricărei 
alte persoane, alta decât FIA sau AFIA 
sau un asociat al unuia dintre cei doi, cu 
condiția ca depozitarul să dea dovadă de 
competență, precauție și diligența 
necesară atunci când selectează, numește 
și verifică periodic persoana în cauză și 
acordurile referitoare la aspectele 



AM\805037RO.doc 129/171 PE439.132v01-00

RO

delegate acesteia. 

Or. en

Amendamentul 908
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarul poate delega unor terți 
funcțiile menționate la alineatul (1). 
Terțul poate, la rândul său, subdelega 
aceste funcții.
În cazul în care depozitarul utilizează 
serviciile unui terț în completarea unei 
funcții menționate la alineatul (1) litera 
(b), acesta trebuie să garanteze 
îndeplinirea următoarelor condiții, având 
în vedere natura și profilul FIA în cauză:
(a) terțul face obiectul unui nivel adecvat 
de supraveghere în jurisdicția în cauză;
(b) terțul are structuri și expertiză la un 
nivel adecvat și proporțional cu natura și 
amploarea drepturilor în instrumentele 
financiare care aparțin FIA;  
(c) terțul face obiectul unui audit periodic 
pentru a se asigura faptul că 
instrumentele financiare și alte titluri de 
valoare se află în posesia sa;
(d) terțul separă instrumentele financiare 
și alte titluri de valoare de activele sale 
proprii; și
(e) terțul nu poate utiliza instrumentele 
financiare fără acordul prealabil al AFIA 
și al depozitarului, iar acest acord nu a 
fost retras; în cazuri de subdelegare, 
acordul prealabil cerut trebuie să fie dat 
de către depozitar.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a interzice delegarea oricărei dintre sarcinile menționate la 
alineatul (1).
Această schimbare reflectă în mod mai clar condițiile în care un depozitar ar trebui să 
utilizeze un subcustode ca furnizor în lanțul de intermediere. Această terminologie este 
preluată din propunerea de compromis V3 a Președinției suedeze.
În plus, o soluție unică nu este adecvată și, de aceea, trebuie să se facă referire la natura și 
profilul FIA.

Amendamentul 909
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarul poate numi terțe părți 
pentru a îndeplini sarcinile menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a interzice numirea de terțe părți calificate în mod 
corespunzător pentru a îndeplini sarcinile menționate la alineatul (1).

Amendamentul 910
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari, cu autorizarea autorității 
competente din statul membru.

Depozitarul trebuie să respecte cele mai 
bune practici și standarde serioase de 
diligență necesară atunci când alege un 
subdepozitar, precum și în monitorizarea 
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permanentă a activității sale.
Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
orientări care definesc criteriile utilizate 
de autoritățile competente pentru a evalua 
respectarea pe deplin de către depozitari a 
cerințelor de diligență necesară 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui ca depozitarii să aibă posibilitatea de a-și subdelega responsabilitățile, cu condiția 
să respecte cerințele corespunzătoare de diligență necesară.

Amendamentul 911
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega anumite sarcini 
neesențiale altor depozitari.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
în care detaliază sarcinile esențiale ale 
depozitarului.
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

Depozitarii nu își pot delega toate sarcinile pentru a evita ca acestea să devină societăți de 
tip „cutie poștală”.
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Amendamentul 912
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari, cu excepția celor de 
monitorizare și de supraveghere a acelor 
subdepozitari. Depozitarii pot delega 
sarcinile lor unor subdepozitari care nu 
sunt domiciliați în Uniune.

Or. en

Amendamentul 913
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari. În cazul în care sarcina constă 
în păstrarea instrumentelor financiare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b), aceasta poate fi delegată unui 
depozitar dintr-o țară terță care 
îndeplinește condițiile stabilite la articolul 
38 alineatul (1) al doilea paragraf literele 
(a)-(c).

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar că un depozitar poate delega sarcinile sale, în special custodia, unui  alt 
depozitar dintr-o țară terță, având în vedere faptul că titlurile de valoare pot, de obicei, fi 
păstrate în custodie în țara în care este domiciliat emitentul. Este logic ca acest punct să fie 
clarificat în directiva în care subiectul delegării este menționat pentru prima dată.
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Amendamentul 914
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari. În cazul în care sarcina constă 
în păstrarea instrumentelor financiare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b), aceasta poate fi delegată unui 
depozitar dintr-o țară terță care 
îndeplinește condițiile stabilite la articolul 
38 alineatul (1) al doilea paragraf literele 
(a)-(c).

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar că un depozitar poate delega sarcinile sale, în special custodia, unui  alt 
depozitar dintr-o țară terță, având în vedere faptul că titlurile de valoare pot, de obicei, fi 
păstrate în custodie în țara în care este domiciliat emitentul. Este logic ca acest punct să fie 
clarificat în directiva în care subiectul delegării este menționat pentru prima dată.

Amendamentul 915
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor, cu 
excepția funcțiilor de selecție, 
monitorizare și supraveghere a 
subdepozitarilor și a subcustozilor lor.
Depozitarul nu își poate delega funcțiile 
într-o asemenea măsură încât să devină o 
entitate de tip „cutie poștală”.

Or. en
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Amendamentul 916
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor, cu 
excepția funcțiilor de monitorizare și 
supraveghere a subcustozilor lor.
Depozitarul nu își poate delega funcțiile 
într-o asemenea măsură încât să devină o 
entitate de tip „cutie poștală”.

Or. en

Amendamentul 917
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor, cu 
excepția funcțiilor de monitorizare și 
supraveghere a subcustozilor lor.
Depozitarul nu își poate delega funcțiile 
într-o asemenea măsură încât să devină o 
entitate de tip „cutie poștală”..

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a interzice numirea de terțe părți calificate în mod 
corespunzător pentru a îndeplini sarcinile unui depozitar.
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Amendamentul 918
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor, cu 
excepția funcțiilor de monitorizare și 
supraveghere a subcustozilor lor.
Depozitarul nu își poate delega funcțiile 
într-o asemenea măsură încât să devină o 
societate de tip „cutie poștală”.

Or. en

Amendamentul 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarii pot delega funcțiile lor altor 
depozitari, în conformitate cu articolul 18.

Or. en

Amendamentul 920
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari.

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor altor 
depozitari autorizați în Uniune sau în altă 
parte.

Or. en
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Justificare

Subdepozitarii nu trebuie să fie în mod necesar în jurisdicția FIA și ar fi nerezonabil ca 
această posibilitate să fie exclusă, când aceștia au motive solide și valabile să procedeze 
astfel.

Amendamentul 921
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care statul membru de 
origine al AFIA este diferit de statul 
membru de origine al FIA, depozitarul 
încheie un contract scris cu AFIA, prin 
care se reglementează fluxul informațiilor 
considerate necesare pentru a-i permite 
acestuia să își îndeplinească funcțiile 
prevăzute la prezentul articol și în alte 
dispoziții legislative, regulamente sau 
dispoziții administrative relevante pentru 
depozitari în statul membru de origine al 
FIA.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure fluxul informațiilor dintre AFIA și depozitar, în special dacă 
administratorul și depozitarul nu își au sediul în aceeași țară. Ar trebui să existe o abordare 
similară cu cea aleasă în directiva OPCVM [articolul 23 alineatul (5) și articolul 33 alineatul 
(5)].

Amendamentul 922
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul în care depozitarul utilizează 



AM\805037RO.doc 137/171 PE439.132v01-00

RO

serviciile unui subcustode în completarea 
unei sarcini menționate la alineatul (1) 
litera (b), acesta trebuie să garanteze 
îndeplinirea următoarelor condiții:
(a) subcustodele face obiectul nivelului 
necesar de supraveghere în jurisdicția în 
cauză;
(b) subcustodele are structuri și expertiză 
la un nivel adecvat și proporțional cu 
natura și amploarea drepturilor în 
instrumentele financiare care aparțin 
FIA;
(c) subcustodele face obiectul unui audit 
periodic pentru a garanta faptul că 
instrumentele financiare și alte titluri de 
valoare se află în posesia sa;
(d) subcustodele separă instrumentele 
financiare și alte titluri de valoare de 
activele sale proprii; și
(e) subcustodele nu poate utiliza 
instrumentele financiare fără acordul 
prealabil al AFIA, iar acest acord nu a 
fost retras;

Or. en

Justificare

Această schimbare reflectă în mod mai clar condițiile în care un depozitar ar trebui să 
utilizeze un subcustode ca furnizor în lanțul de intermediere.

Nivelul 2 ar trebui să acopere detaliile pe care le presupun aceste cerințe, în special gradul 
de diligență necesară de care depozitarul trebuie să dea dovadă.

Amendamentul 923
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Depozitarii dau dovadă de 
competență, precauție și diligența 
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necesară atunci când selectează, numesc 
și verifică permanent partea terță căreia i-
au delegat o parte din sarcinile lor.

Or. en

Amendamentul 924
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Depozitarul dă dovadă de 
competență, precauție și diligența 
necesară atunci când selectează, numesc 
și verifică periodic partea terță, așa cum 
se menționează la alineatele (4) și (4b).

Or. en

Amendamentul 925
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Depozitarul dă dovadă de 
competență, precauție și diligența 
necesară atunci când selectează, numesc 
și verifică periodic partea terță, așa cum 
se menționează la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Nivelul 2 ar trebui să acopere detaliile pe care le presupun aceste cerințe, în special gradul 
de diligență necesară de care depozitarul trebuie să dea dovadă.
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Amendamentul 926
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

eliminat

Or. en

Justificare

Definiție superfluă din cauza definiției sarcinilor. Acest aspect ar trebui clarificat prin 
intermediul unei propuneri legislative orizontale.

Amendamentul 927
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

eliminat

Or. en



PE439.132v01-00 140/171 AM\805037RO.doc

RO

Amendamentul 928
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde, în conformitate 
cu legislația statului membru de origine al 
AFIA, față de AFIA și investitorii FIA 
pentru pierderile suferite de aceștia ca 
urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească regulile privind răspunderea pe baza atribuirii culpei 
depozitarului. În plus, regimul privind răspunderea ar trebui să rămână similar cu cel 
prevăzut la articolele 24 și 34 din Directiva OPCVM.

Amendamentul 929
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde față FIA pentru 
pierderile suferite de acesta ca urmare a 
neîndeplinirii nejustificate sau a 
îndeplinirii necorespunzătoare a
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 930
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde față de FIA sau
investitorii FIA în mod colectiv pentru 
pierderile suferite de aceștia ca urmare a 
neîndeplinirii nejustificate sau a 
îndeplinirii necorespunzătoarea a
obligațiilor sale în temeiul alineatelor (1), 
(2), (4) și (4a).

Or. en

Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese și generează riscul de a avea solicitări concurente de compensare a pierderilor. În 
plus, acționarea în justiție pentru recuperarea pierderilor este reglementată de legislația 
națională.

Amendamentul 931
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde față de FIA sau
investitorii FIA în mod colectiv pentru 
pierderile suferite de aceștia ca urmare a 
neîndeplinirii nejustificate sau a 
îndeplinirii necorespunzătoarea a
obligațiilor sale în temeiul alineatelor (1), 
(2), (4) și (4a).

Or. en
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Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese.

Amendamentul 932
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
nejustificate sau a îndeplinirii 
necorespunzătoarea a obligațiilor sale în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că un depozitar este răspunzător pentru pierderile care 
rezultă din derogarea nejustificată de către depozitar a sarcinilor sale față de AFIA și 
investitori. Cu toate acestea, textul Comisiei poate fi interpretat că impune depozitarului 
cerințe care depășesc aceste sarcini, ceea ce ar implica cerințe prea mari, nejustificate și 
într-adevăr restrictive pentru depozitar, având potențialul de a reduce numărul de depozitari 
pregătiți să opereze în UE și crescând, astfel, riscul concentrat și sistemic pentru depozitarii 
existenți.

Amendamentul 933
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
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obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

nejustificate a obligațiilor sale în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Depozitarul ar trebui să fie răspunzător pentru toate pierderile nejustificate. În cazul în care 
există un acord contractual între depozitar, un subdepozitar, investitorii FIA și AFIA, această 
răspundere ar trebui transferată terței părți, sub rezerva condițiilor contractuale și a 
autorizației din partea statului membru de origine.

Amendamentul 934
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice modificare a regimului privind 
răspunderea menționat în prezenta 
directivă ca rezultat al acordului 
contractual dintre AFIA și depozitar este 
adusă la cunoștință investitorilor în FIA 
în cauză înainte de efectuarea investiției, 
precum și autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 935
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 
că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

eliminat
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Or. en

Justificare

Definiție superfluă din cauza definiției sarcinilor. Acest aspect ar trebui clarificat prin 
intermediul unei propuneri legislative orizontale.

Amendamentul 936
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 
că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese și generează riscul de a avea solicitări concurente de compensare a pierderilor. În 
plus, acționarea în justiție pentru recuperarea pierderilor este reglementată de legislația 
națională.

Amendamentul 937
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 

eliminat
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că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

Or. en

Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese.

Amendamentul 938
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 
că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Este nepotrivit să se inverseze sarcina prezentării de dovezi în detrimentul depozitarului. Ca 
și în cazul Directivei OPCVM, distribuirea sarcinii de a aduce dovezi ar trebui lăsată în 
seama legislației civile naționale. Doar în cazul în care activele sunt deținute în subcustodie 
apare nevoia unor norme armonizate la nivelul UE, pe baza standardelor în vigoare privind 
răspunderea.
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Amendamentul 939
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 
că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 940
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, 
depozitarul își poate declina răspunderea 
doar dacă este în măsură să dovedească 
că nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 941
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
își poate declina răspunderea doar dacă 

În cazul pierderilor de instrumente 
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
poate fi răspunzător, doar dacă se 
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este în măsură să dovedească că nu ar fi 
putut evita pierderea respectivă.

dovedește că nu a dat dovadă de diligența 
necesară și de o precauție rezonabilă sau 
că nu a respectat obligația de mijloace 
față de activele deținute.

Or. en

Justificare

Standardul normal și bine stabilit de precauție în îndeplinirea funcției de depozitar este unul 
de precauție rezonabilă. Dacă datoria de a aduce dovezi pentru pierderi revine depozitarului, 
acest lucru înseamnă inversarea practicilor normale actuale și creșterea considerabilă a 
costului asigurării, în detrimentul investitorului.

Amendamentul 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderilor de instrumentele
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
își poate declina răspunderea doar dacă 
este în măsură să dovedească că nu ar fi 
putut evita pierderea respectivă.

În cazul pierderilor de instrumente 
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
își poate declina răspunderea doar dacă 
este în măsură să dovedească că pierderea 
a fost cauzată de un eveniment extern, că 
aceasta nu a putut fi prevăzută și că 
depozitarul nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

Or. en

Justificare

Depozitarii trebuie să respecte o regulă strictă privind răspunderea, cu posibilitatea de a-și 
declina răspunderea doar în caz de forță majoră.
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Amendamentul 943
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii instrumentelor 
financiare deținute în custodie, în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) 
punctul (i), sau în cazul în care 
depozitarul nu își îndeplinește justificat 
menținerea drepturilor în instrumentele 
financiare, în conformitate cu alineatul 
(1) litera (b) punctul (ii), depozitarul 
returnează activele sau suma aferentă 
către FIA în cel mai scurt timp. 
În cazul delegării către o terță parte, în 
conformitate cu alineatul (4), depozitarul 
își poate declina răspunderea dacă poate 
dovedi că și-a îndeplinit obligațiile în 
temeiul alineatelor (4) și (4a). Cu toate 
acestea, în cazul în care depozitarul își 
declină astfel răspunderea, cu excepția 
cazului în care FIA poate acționa pe cont 
propriu în conformitate cu legislația în 
vigoare și practicile pieței, depozitarul ia 
măsurile necesare împotriva terței părți, 
așa cum este necesar în mod rezonabil în 
situația respectivă pentru a recupera 
pentru FIA pierderea instrumentelor 
financiare (costurile și cheltuielile 
rezonabile suportate de către depozitar 
fiind preluate de către FIA).

Or. en

Justificare

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
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costs.

Amendamentul 944
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii instrumentelor 
financiare deținute în custodie, în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) 
punctul (i), sau în cazul în care 
depozitarul nu își îndeplinește fără nicio 
justificare menținerea drepturilor în 
instrumentele financiare, în conformitate 
cu alineatul (1) litera (b) punctul (ii), 
depozitarul returnează activele sau suma 
aferentă către FIA.
Această obligație nu este afectată de 
numirea unui subcustode în conformitate 
cu alineatul (4).
Cu toate acestea, depozitarul își poate 
declina răspunderea dacă și-a îndeplinit 
obligațiile în temeiul alineatelor (4) și 
(4a).

Or. en

Justificare

Această dispoziție recunoaște obligația de a returna proprietatea (instrumente financiare) 
deținută de către depozitar.

Amendamentul 945
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul oricărei pierderi de instrumente 
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financiare aflate în păstrarea 
depozitarului, ca obligație principală, fără 
a aduce atingere legislației naționale, 
depozitarul returnează activele către FIA 
fără întârziere. Această cerință se aplică 
fără a aduce atingere procedurilor 
judiciare. 

Or. en

Amendamentul 946
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare aflate în custodia 
depozitarului, așa cum se menționează la 
alineatul (1) litera (b), depozitarul 
returnează activele către FIA fără 
întârziere. Depozitarul își poate declina 
răspunderea dacă poate dovedi că și-a 
îndeplinit cu diligența necesară obligațiile 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..
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Amendamentul 947
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare aflate în custodia 
depozitarului, așa cum se menționează la 
alineatul (1) litera (b), depozitarul 
returnează activele către FIA fără 
întârziere. Depozitarul își poate declina 
răspunderea dacă poate dovedi că și-a 
îndeplinit cu diligența necesară obligațiile 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Doar titlurile de valoare deținute în custodie ar trebui incluse în obligația de restituire. 
Obligația de a returna activele imediat ar trebui adaptată în mod realist, în conformitate cu 
funcționarea pieței. Depozitarul ar trebui, de asemenea, să-și poată limita răspunderea 
pentru titlurile de valoare deținute în custodie atunci când poate demonstra faptul că 
pierderea activelor nu este rezultatul neîndeplinirii nejustificate a obligațiilor sale.

Amendamentul 948
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare aflate în custodia 
depozitarului, așa cum se menționează la
alineatul (1) litera (b), depozitarul 
returnează activele către FIA fără 
întârziere. Depozitarul își poate declina 
răspunderea dacă poate dovedi că și-a 
îndeplinit cu diligența necesară obligațiile 
menționate la alineatul (4).
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Or. en

Amendamentul 949
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un depozitar este împiedicat, 
în conformitate cu legislația țării în care 
AFIA efectuează investiții în numele FIA, 
să își exercite funcțiile de custode, 
răspunderea sa față de AFIA și investitori 
poate fi transferată părții terțe autorizate 
care a fost abilitată să îndeplinească 
sarcinile de custode. Acest transfer face 
obiectul unui contract între depozitar și 
partea terță. 
AFIA este informat cu privire la acest 
contract înainte de punerea sa în aplicare. 
Contractul dintre AFIA și depozitar 
prevede această obligație de informare.
Înainte de a face investiții în FIA, 
investitorii sunt informați cu privire la 
acel contract și la asumarea comună a 
responsabilității de către părțile implicate.

Or. en

Amendamentul 950
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un depozitar este împiedicat, 
în conformitate cu legislația țării în care 
AFIA își desfășoară activitatea în numele 
FIA, să își exercite funcțiile de custode, 
răspunderea sa față de AFIA și investitori 
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poate fi transferată părții terțe autorizate 
care a fost abilitată să îndeplinească 
sarcina de custode. Acest transfer face 
obiectul unui acord scris între depozitar și 
partea terță.
Contractul general dintre AFIA și 
depozitar dă dreptul AFIA să fie informat 
cu privire la toate acordurile de acest tip, 
dar nu îi dă dreptul să aducă obiecțiuni la 
aceste acorduri.

Or. en

Justificare

Orice transfer de sarcini și, în mod logic, de răspundere, va fi efectuat printr-un acord scris, 
pentru a proteja investitorii, AFIA și depozitarii. În plus, AFIA va fi informat cu privire la 
faptul că o parte din sarcinile de custodie vor fi îndeplinite de părți terțe. Cu toate acestea, 
având în vedere faptul că se transferă și răspunderea, transferul unor sarcini ar trebui 
hotărât doar de către depozitar.

Amendamentul 951
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un depozitar dintr-o țară 
terță face obiectul unor decizii luate în 
conformitate cu alineatul (3d), acordul 
scris menționat la alineatul (5) litera (2g) 
nu este necesar, deși acesta poate fi 
încheiat.

Or. en

Justificare

Orice transfer de sarcini se bazează pe un contract de drept civil, iar în cazul în care se 
aplică deciziile menționate la alineatul (3d), nu este necesar un acord scris suplimentar. Se 
face referire la un amendament la articolul 17 alineatul (3d) din proiectul de raport.
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Amendamentul 952
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o țară terță face obiectul 
deciziilor luate în conformitate cu 
alineatul (3d), contractul menționat la 
alineatul (5) litera (2f) nu este necesar, 
deși acesta poate fi încheiat.

Justificare

Se face referire la un amendament la articolul 17 alineatul (3d) din proiectul de raport.

Or. en

Amendamentul 953
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care contractul dintre 
depozitar și partea terță permite transferul 
și reutilizarea activelor, cu respectarea 
regulamentului FIA, AFIA este informat 
cu privire la acea clauză înainte de 
punerea sa în aplicare. Contractul dintre 
AFIA și depozitar prevede această 
obligație de informare. Înainte de a face 
investiții în FIA, investitorii sunt 
informați cu privire la acea clauză și 
anunțați cu privire la identitatea părții 
terțe. În special, investitorii sunt informați 
cu privire la orice transfer existent de 
răspundere către o parte terță, inclusiv în 
cazul pierderii de instrumente financiare. 
În acest caz, termenul de restituire este în 
conformitate cu termenii contractului 
dintre depozitar și partea terță.
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Or. en

Amendamentul 954
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare pentru care este răspunzător în 
conformitate cu prezentul alineat și dacă 
există un contract care permite transferul 
către o parte terță selectată de AFIA și 
reutilizarea activelor de către o parte terță 
fără acordul prealabil al AFIA, 
depozitarul își poate declina răspunderea, 
în conformitate cu termenii contractului. 
Investitorii sunt informați despre 
existența contractului.
Depozitarul nu este răspunzător pentru 
actele sau omisiunile comise de către 
depozitarul central de valori (DCV) (sau 
pentru insolvabilitatea acestuia).

Or. en

Justificare

În cazul în care păstrarea în custodie a fost transferată unei părți terțe care nu a fost 
selectată de către depozitar, ci aleasă de către AFIA, depozitarul nu este considerat 
răspunzător în cazul pierderii activelor. În anumite cazuri, aceste active nu pot fi deloc 
controlate de către depozitar, care nu are posibilitatea de a ști unde se află activele și în ce 
mod acestea sunt disponibile. Investitorii ar trebui să fie informați cu privire la aceste 
aspecte.
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Amendamentul 955
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare pentru care este răspunzător în 
conformitate cu paragraful 2d și dacă 
există un contract care permite transferul 
către o parte terță selectată de AFIA și 
reutilizarea activelor de către o parte terță 
fără acordul prealabil al AFIA, 
depozitarul își poate declina răspunderea, 
în conformitate cu termenii contractului. 
Investitorii sunt informați despre 
existența contractului.
Depozitarul nu este răspunzător pentru 
actele sau omisiunile comise de către 
depozitarul central de valori (DCV) (sau 
pentru insolvabilitatea acestuia).

Or. en

Justificare

Depozitarul nu este considerat răspunzător în cazul pierderii activelor, în cazul în care 
răspunderea de păstrare a acestor active a fost transferată către o parte terță care nu a fost 
aleasă de către depozitar, ci de către AFIA. Investitorii ar trebui informați despre existența 
contractului.

Amendamentul 956
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii de instrumente 
financiare și dacă există un contract care 
permite transferul către o parte terță 
selectată de AFIA și reutilizarea activelor 
de către o parte terță fără acordul 
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prealabil al AFIA, depozitarul își poate 
declina răspunderea, în conformitate cu 
termenii contractului. Investitorii sunt 
informați despre existența contractului.

Or. en

Amendamentul 957
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
care specifică sarcinile și 
responsabilitățile depozitarilor, precum și 
condițiile în care un depozitar FIA poate 
delega o parte din funcțiile sale unei părți 
terțe.
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

Amendamentul 958
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA 
poate fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 

eliminat



PE439.132v01-00 158/171 AM\805037RO.doc

RO

depozitarului nu este afectată de 
delegările menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Definiție superfluă din cauza definiției sarcinilor. Acest aspect ar trebui clarificat prin 
intermediul unei propuneri legislative orizontale.

Amendamentul 959
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA 
poate fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de 
delegările menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 960
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4).

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori.

Răspunderea depozitarului nu este în mod 
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normal afectată de delegările menționate la 
alineatul (4). Cu toate acestea, 
răspunderea poate fi transferată părții 
terțe autorizate care a fost împuternicită 
să desfășoare sarcinile sale de custode. 
Acest transfer face obiectul unui contract 
între AFIA, depozitar, partea terță și 
investitori. Acest acord face obiectul 
autorizării statului membru de origine.
În cazul pierderilor de instrumente 
financiare atunci când există un contract 
cu depozitarul care permite transferul și 
reutilizarea activelor, termenul pentru 
restituire se stabilește în conformitate cu 
termenii contractului.

Or. en

Justificare

Depozitarul ar trebui să fie răspunzător pentru toate pierderile nejustificate. În cazul în care 
există un acord contractual între depozitar, un subdepozitar, investitorii FIA și AFIA, această 
răspundere ar trebui transferată terței părți, sub rezerva condițiilor contractuale și a 
autorizației din partea statului membru de origine.

Amendamentul 961
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA 
poate fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4).

Sub rezerva paragrafului 2a, răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4), cu excepția 
limitărilor contractuale care trebuie aduse 
la cunoștința FIA sau investitorilor FIA.

Or. en

Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
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depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese și generează riscul de a avea solicitări concurente de compensare a pierderilor.  În 
plus, acționarea în justiție pentru recuperarea pierderilor este reglementată de legislația 
națională.

Amendamentul 962
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA 
poate fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările
menționate la alineatul (4).

Sub rezerva paragrafului 2a, răspunderea 
depozitarului nu este afectată de numirile 
de subcustozi menționate la alineatele (4) 
și (4a).

Or. en

Justificare

Pentru respectarea standardelor OPCVM, este important să se clarifice faptul că sarcinile 
depozitarului trebuie îndeplinite  față de toți investitorii FIA în mod colectiv, și nu față de 
„FIA sau investitori”, având în vedere faptul că acest lucru ar putea sugera conflicte de 
interese.

Ultimul alineat ar trebui eliminat pentru că există riscul de a avea solicitări concurente de 
compensare a pierderilor. În plus, acționarea în justiție pentru recuperarea pierderilor este 
reglementată de legislația națională.

Amendamentul 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
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intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4).

intermediul FIA. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

În cazul unei erori comise de depozitar, investitorii ar trebui să poată lua măsuri în mod 
direct sau indirect, în funcție de cea mai eficientă modalitate pentru ei.

Amendamentul 964
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4).

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de delegările 
menționate la alineatul (4). În astfel de 
cazuri, răspunderea depozitarului este 
limitată la o precauție rezonabilă, cu 
alegerea subcustodelui relevant.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească regulile privind răspunderea pe baza atribuirii culpei 
depozitarului. În plus, regimul privind răspunderea ar trebui să rămână similar cu cel 
prevăzut la articolele 24 și 34 din Directiva OPCVM.
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Amendamentul 965
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea în temeiul alineatului (4b) și 
al prezentului alineat nu se aplică în 
cazurile care nu pot fi controlate de către 
depozitar, inclusiv, printre altele, cazurile 
de forță majoră, condițiile pieței, termenii 
sau condițiile impuse de organizarea 
infrastructurii pieței sau participarea la 
sisteme de infrastructură a pieței.

Or. en

Justificare

Sintagma „sisteme de infrastructură a pieței” se referă la servicii menținute și operate pentru 
instituțiile financiare de către entități cum ar fi organisme de compensare, sisteme de 
regularizare și depozitari centrali de valori.

Amendamentul 966
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea în temeiul alineatului (4b) și 
al prezentului alineat nu se aplică în 
cazurile care nu pot fi controlate de către 
depozitar, inclusiv, printre altele, cazurile 
de forță majoră, condițiile pieței, termenii 
sau condițiile impuse de organizarea 
infrastructurii pieței sau participarea la 
sisteme de infrastructură a pieței.

Or. en

Justificare

Sintagma „sisteme de infrastructură a pieței” se referă la servicii menținute și operate pentru 
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instituțiile financiare de către entități cum ar fi organisme de compensare, sisteme de 
regularizare și depozitari centrali de valori.

Amendamentul 967
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea depozitarului față de AFIA 
și investitori nu este afectată de faptul că 
acesta a hotărât delegarea unei părți a 
sarcinilor sale către o parte terță 
autorizată, precum un subdepozitar sau 
un subcustode.

Or. en

Amendamentul 968
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea depozitarului față de AFIA 
și investitori nu este afectată de faptul că 
acesta a delegat o parte a sarcinilor sale
către o parte terță selectată de către 
acesta.

Or. en

Justificare

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
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that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Amendamentul 969
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea depozitarului față de AFIA 
și investitori nu este afectată de faptul că 
acesta a delegat o parte a sarcinilor sale 
către o parte terță selectată de către 
acesta.

Or. en

Justificare

Doar titlurile de valoare deținute în custodie ar trebui incluse în obligația de restituire. 
Obligația de a returna activele imediat ar trebui adaptată în mod realist, în conformitate cu 
funcționarea pieței. Depozitarul ar trebui, de asemenea, să-și poată limita răspunderea 
pentru titlurile de valoare deținute în custodie atunci când poate demonstra faptul că 
pierderea activelor nu este rezultatul neîndeplinirii nejustificate a obligațiilor sale.

Amendamentul 970
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea depozitarului față de AFIA 
și investitori nu este afectată de faptul că 
acesta a delegat o parte a sarcinilor sale 
către o parte terță selectată de către 
acesta. 

Or. en
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Amendamentul 971
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă activele sunt deținute în subcustodie 
într-o țară terță în temeiul alineatului (3), 
răspunderea poate fi limitată la selecție 
neglijentă și neglijență în emiterea de 
instrucțiuni.  

Or. en

Justificare

Este nepotrivit să se inverseze sarcina prezentării de dovezi în detrimentul depozitarului. Ca 
și în cazul Directivei OPCVM, distribuirea sarcinii de a aduce dovezi ar trebui lăsată în 
seama legislației civile naționale. Doar în cazul în care activele sunt deținute în subcustodie 
apare nevoia unor norme armonizate la nivelul UE, pe baza standardelor în vigoare privind 
răspunderea.

Amendamentul 972
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La cerere, depozitarul pune la 
dispoziție autorităților competente din 
statul său membru de origine toate 
informațiile pe care le-a obținut în cadrul 
sarcinilor sale și pot fi necesare pentru ca 
autoritățile competente să supravegheze 
AFIA. Dacă statul membru de origine al 
AFIA este altul decât cel al depozitarului, 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al depozitarului transmit fără 
întârziere informațiile primite 
autorităților competente ale statului 
membru de origine al AFIA.
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Or. en

Justificare

Această terminologie este preluată din propunerea de compromis V3 a Președinției suedeze.

Amendamentul 973
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La cerere, depozitarul pune la 
dispoziție autorităților competente din 
statul său membru de origine toate 
informațiile pe care le-a obținut în cadrul 
sarcinilor sale și pot fi necesare pentru ca 
autoritățile competente să supravegheze 
AFIA. Dacă statul membru de origine al 
AFIA este altul decât cel al depozitarului, 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al depozitarului transmit fără 
întârziere informațiile primite 
autorităților competente ale statului 
membru de origine al AFIA.

Or. en

Justificare

T.

Amendamentul 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Un FIA administrat intern, cu 
personalitate juridică, care nu acordă 
acționarilor săi drepturi de rambursare 
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sau răscumpărare, investește în mod 
predominant în titluri de valoare 
negociabile, nu folosește deloc sau 
folosește doar un levier limitat, iar 
acțiunile sale sunt tranzacționate pe o 
piață reglementată în Uniunea 
Europeană poate fi scutit de la aplicarea 
prezentului articol de către autoritatea 
competentă din statul membru în care își 
are sediul social, cu condiția ca 
proprietatea FIA asupra tuturor activelor 
sale să fie supusă unor sisteme 
corespunzătoare de control și să fie 
verificată de un auditor independent cel 
puțin o dată pe an.

Or. en

Justificare

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Amendamentul 975
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un FIA administrat intern, cu 
personalitate juridică, care nu acordă 
acționarilor săi drepturi de rambursare 
sau răscumpărare, investește în mod 
predominant în titluri de valoare 
negociabile, nu folosește deloc sau 
folosește doar un levier limitat, iar 
acțiunile sale sunt tranzacționate pe o 
piață reglementată în Uniunea 
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Europeană poate fi scutit de la aplicarea 
prezentului articol de către autoritatea 
competentă din statul membru în care își 
are sediul social, cu condiția ca 
proprietatea FIA asupra tuturor activelor 
sale să fie supusă unor sisteme 
corespunzătoare de control și să fie 
verificată de un auditor independent cel 
puțin o dată pe an.

Or. en

Justificare

Directiva propusă, deși ține cont de fondurile speculative și alte fonduri similare 
necomercializate și fără personalitate juridică, pare a fi, într-o anumită măsură, inutilă și 
restrictivă pentru societățile tradiționale de investiții sau de portofoliu, care au personalitate 
juridică în calitate de societăți independente, sunt administrate intern, sunt tranzacționate pe 
o piață reglementată și, astfel, se supun deja unor standarde stricte de audit, contabilitate și 
control al riscurilor.

Amendamentul 976
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Acest articol nu se aplică fondurilor 
de tip închis fără drepturi de rambursare.

Or. en

Justificare

O răspundere directă față de investitori pentru custodia activelor impusă depozitarilor ar 
conduce la creșterea inutilă a costurilor pentru fondurile de tip închis.
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Amendamentul 977
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Prezentul articol 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 industriale 
comerciale și care nu sunt înființate cu 
scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii lor prin cesiune într-un 
anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Gestionarea registrelor de acțiuni ale societăților industriale de tip holding cotate este deja 
efectuată de administratori specializați. Această funcție este diferită de custodia activelor. O 
răspundere directă față de investitori pentru custodia activelor impusă depozitarilor ar 
conduce la creșterea inutilă a costurilor.

Amendamentul 978
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
care precizează:
(a) mijloacele și metodele pentru 
plasamentul depozitelor la bănci 
autorizate;
(b) noțiunile de păstrare și custodie, 
inclusiv mijloacele și metodele pentru 
separarea instrumentelor financiare în 
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diferite conturi, precum și momentul în 
care există o pierdere de instrumente 
financiare;
(c) sarcinile de supraveghere ale 
depozitarilor;
(d) condițiile pentru numirea 
subcustozilor, inclusiv sarcinile 
depozitarilor de diligență necesară și 
nevoia de acorduri de cooperare cu alte 
jurisdicții;
(e) condițiile pentru aprobarea 
depozitarilor, inclusiv o evaluare a 
capacității depozitarului de a oferi 
suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții;
Aceste acte, 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

Pentru a fi în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) revizuit.
Pentru a fi în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) revizuit.

Amendamentul 979
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5f) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
care precizează:
(a) mijloacele și metodele pentru 
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plasamentul depozitelor la instituții de 
credit autorizate;
(b) funcțiile de păstrare și custodie, 
inclusiv mijloacele și metodele pentru 
separarea instrumentelor financiare în 
diferite conturi, precum și momentul în 
care există o pierdere de instrumente 
financiare;
(c) condițiile pentru delegare, inclusiv 
sarcinile depozitarilor și nevoia de 
acorduri de cooperare cu alte jurisdicții;
(d) condițiile pentru aprobarea 
depozitarilor, inclusiv o evaluare a 
capacității depozitarului de a oferi 
suficiente garanții financiare și 
profesionale pentru a-și putea îndeplini în 
mod eficace funcțiile corespunzătoare de 
depozitar și pentru a-și putea îndeplini 
angajamentele aferente acestor funcții;
Aceste acte, 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


