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Amendamentul 980
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege 
unei terțe părți sarcina efectuării în numele 
lor a uneia sau mai multora dintre funcțiile 
lor cer autorităților competente ale 
statului membru de origine o autorizația
prealabilă pentru fiecare delegare.

(1) AFIA poate să delege unei terțe părți 
sarcina efectuării în numele lor a uneia sau 
mai multora dintre funcțiile lor.

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se permită administratorilor să delege anumite funcții administrative și 
manageriale (de exemplu administrarea riscurilor) unor birouri din afara UE fără a trebui să 
ceară o autorizare prealabilă în fiecare situație.

Amendamentul 981
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care deleagă unei terțe părți 
sarcina efectuării în numele lor a uneia sau 
mai multora dintre funcțiile lor informează 
în mod adecvat autoritățile competente ale 
statului lor membru de origine.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește AFIA o procedură de notificare poate fi acceptabilă, dar ar trebui să fie 
clar că poate fi realizată și ulterior. Întrucât furnizorii de servicii sunt adeseori entități 
nereglementate în conformitate cu directiva AFIA, având, de exemplu, sarcini limitate, cum 
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ar fi instrumentele IT, nu este necesar ca entitatea desemnată prin delegare să autorizat ca 
administrator de active. În conformitate cu directiva OPCVM, funcțiile AFIA pot fi delegate 
depozitarului în măsura în care nu creează un conflict de interese.

Amendamentul 982
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care deleagă unei terțe părți 
sarcina efectuării în numele lor a uneia sau 
mai multora dintre funcțiile lor informează 
în mod adecvat autoritățile competente ale 
statului lor membru de origine.

Or. en

Amendamentul 983
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
informează autoritățile competente ale 
statului membru de origine cu privire la
fiecare delegare.

Or. en

Justificare

Aliniere la PIF și OPCVM.
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Amendamentul 984
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
materiale informează în prealabil 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine cu privire la fiecare 
delegare cât mai curând posibil, înainte ca 
delegarea să intre în vigoare. În termen 
de o lună de la o astfel de notificare, 
autoritățile competente pot respinge 
respectiva delegare, dacă se poate dovedi 
că refuzul ar fi în interesul investitorilor 
în FIA relevant.

Or. en

Justificare

Impunerea unei autorizații prealabile ar crea un regim de delegare mai strict decât în 
OPCVM. Având în vedere că nu au existat probleme cu delegarea în conformitate cu 
sistemele OPCVM, ar fi ideal ca cerințele AFIA să nu fie mai restrictive decât cele din 
OPCVM IV articolul 13 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul 985
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
informează autoritățile competente ale 
statului membru de origine înainte ca 
dispozițiile privind delegarea să intre în 
vigoare.
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Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 986
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
cer autorităților competente ale statului 
membru de origine o autorizația prealabilă 
pentru fiecare delegare.

(1) AFIA care intenționează să delege unei 
terțe părți sarcina efectuării în numele lor a 
uneia sau mai multora dintre funcțiile lor
informează autoritățile competente ale 
statului membru de origine cu privire la
fiecare delegare înainte ca dispozițiile 
privind delegarea să intre în vigoare.

Or. en

Amendamentul 987
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) terța parte trebuie să fie solvabilă și 
fiabilă iar persoanele care conduc în mod 
efectiv activitatea trebuie să aibă o bună 
reputație și o experiență suficientă;

(a) persoanele care conduc în mod efectiv 
activitatea părții terțe trebuie să aibă o 
bună reputație și o experiență suficientă;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește AFIA o procedură de notificare poate fi acceptabilă, dar ar trebui să fie 
clar că poate fi realizată și ulterior. Întrucât furnizorii de servicii sunt adeseori entități 
nereglementate în conformitate cu directiva AFIA, având, de exemplu, sarcini limitate, cum 
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ar fi instrumentele IT, nu este necesar ca entitatea desemnată prin delegare să autorizat ca 
administrator de active. În conformitate cu directiva OPCVM, funcțiile AFIA pot fi delegate 
depozitarului în măsura în care nu creează un conflict de interese.

Amendamentul 988
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) terța parte trebuie să fie solvabilă și 
fiabilă iar persoanele care conduc în mod 
efectiv activitatea trebuie să aibă o bună 
reputație și o experiență suficientă;

(a) persoanele care conduc în mod efectiv 
activitatea părții terțe trebuie să aibă o 
bună reputație și o experiență suficientă;

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 989
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță 
trebuie, de asemenea, să fie autorizată 
drept AFIA pentru a putea să gestioneze 
FIA de același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului: 

(i) mandatul se acordă numai 
organismelor care sunt autorizate sau 
înregistrate cu scopul de a administra 
active și supuse unei supravegheri 
prudențiale; și
(ii) dacă terța parte este domiciliată într-o 
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țară terță, trebuie să existe structuri de 
supraveghere echivalente cu cele din UE.
Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței structurilor de supraveghere 
din țările părților terțe;

Or. en

Justificare

Restricția de a delega administrarea portofoliului unor AFIA autorizați în conformitate cu 
legislația UE va limita capacitatea fondului de a gestiona portofolii în afara UE. Aceasta 
reduce numărul oportunităților de investiții ale investitorilor și influențează capacitatea lor 
de a-și diversifica riscurile. Directiva ar trebui să preia abordarea OPCVM.

Amendamentul 990
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță 
trebuie, de asemenea, să fie autorizată 
drept AFIA pentru a putea să gestioneze 
FIA de același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului: 

(i) mandatul se acordă numai 
organismelor care sunt autorizate sau 
înregistrate cu scopul de a administra 
active și supuse unei supravegheri 
prudențiale; și
(ii) dacă terța parte este domiciliată într-o 
țară terță, trebuie să existe structuri de 
supraveghere echivalente cu cele din UE.
Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței structurilor de supraveghere
din țările părților terțe;
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Or. en

Justificare

Restricția de a delega administrarea portofoliului unor AFIA autorizați în conformitate cu 
legislația UE va limita capacitatea fondului de a gestiona portofolii în afara UE. Aceasta 
reduce numărul oportunităților de investiții ale investitorilor și influențează capacitatea lor 
de a-și diversifica riscurile. Directiva ar trebui să preia abordarea OPCVM.

Amendamentul 991
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță 
trebuie, de asemenea, să fie autorizată 
drept AFIA pentru a putea să gestioneze 
FIA de același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea investițiilor, mandatul este 
acordat numai organismelor autorizate 
sau înregistrate cu scopul de a administra 
active și supuse unei supravegheri 
prudențiale. Delegarea este conformă cu 
criteriile de repartizare a investițiilor 
stabilite periodic de către societățile de 
administrare. În cazul în care mandatul 
privește administrarea investițiilor și este 
acordat unei societăți dintr-o țară terță, se 
asigură cooperarea dintre autoritățile de 
supraveghere implicate;

Or. en

Amendamentul 992
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță 

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului, mandatul este 
acordat numai organismelor autorizate 
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trebuie, de asemenea, să fie autorizată 
drept AFIA pentru a putea să gestioneze 
FIA de același tip;

sau înregistrate cu scopul de a gestiona 
active și supuse unei supravegheri 
prudențiale. În cazul în care această 
condiție nu poate fi îndeplinită, delegarea 
poate fi acordată numai cu condiția 
autorizării prealabile de către autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește AFIA o procedură de notificare poate fi acceptabilă, dar ar trebui să fie 
clar că poate fi realizată și ulterior. Întrucât furnizorii de servicii sunt adeseori entități 
nereglementate în conformitate cu directiva AFIA, având, de exemplu, sarcini limitate, cum 
ar fi instrumentele IT, nu este necesar ca entitatea desemnată prin delegare să autorizat ca 
administrator de active. În conformitate cu directiva OPCVM, funcțiile AFIA pot fi delegate 
depozitarului în măsura în care nu creează un conflict de interese.

Amendamentul 993
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță trebuie, 
de asemenea, să fie autorizată drept AFIA 
pentru a putea să gestioneze FIA de 
același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, mandatul este 
acordat numai organismelor autorizate 
sau înregistrate cu scopul de a gestiona 
active și supuse unei supravegheri 
prudențiale; AFIA trebuie să realizeze 
demersurile corespunzătoare. În cazul în 
care mandatul privește administrarea 
investițiilor și este acordat unei societăți 
dintr-o țară terță, se asigură cooperarea 
dintre autoritățile de supraveghere 
implicate. În cazul în care această 
condiție nu este îndeplinită pe deplin, 
delegarea poate fi acordată numai cu 
condiția autorizării prealabile a AFIA de 
către autoritățile competente ale statului 
membru de origine;
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Or. en

Amendamentul 994
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță trebuie, 
de asemenea, să fie autorizată drept AFIA 
pentru a putea să gestioneze FIA de 
același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, mandatul este 
acordat numai organismelor autorizate 
sau înregistrate cu scopul de a gestiona 
active și supuse supravegherii. În cazul în 
care această condiție nu poate fi 
îndeplinită, delegarea poate fi acordată 
numai cu condiția autorizării prealabile 
de către autoritățile competente ale 
statului membru de origine. În cazul în 
care partea terță este stabilită într-o țară 
terță, trebuie să respecte condițiile 
stabilite la articolul 39;

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 995
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la
administrarea portofoliului sau la
gestionarea riscurilor, partea terță trebuie, 
de asemenea, să fie autorizată drept AFIA 
pentru a putea să gestioneze FIA de 

(b) în cazul în care delegarea este pentru
administrarea portofoliului sau pentru
gestionarea riscurilor (în ansamblu sau în 
parte), mandatul poate fi acordat numai 
întreprinderilor autorizate sau înregistrate 
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același tip; cu scopul de a gestiona active și supuse 
unei supravegheri prudențiale. În cazul în 
care această condiție nu poate fi 
îndeplinită, delegarea poate fi acordată 
numai dacă AFIA a primit autorizarea 
prealabilă din partea autorității 
competente a statului său membru de 
origine;

Or. en

Justificare

Mulți administratori de active, inclusiv cei internaționali, folosesc experții locali pentru a 
investi în anumite piețe (în special piețele emergente). Acest lucru este permis și în sistemul 
OPCVM. Este important ca această practică să fie permisă în continuare pentru ca 
investitorii să poată beneficia de consilierea locală fără întârzieri necorespunzătoare. În 
locul interzicerii totale a practicii delegării internaționale, ar fi mai adecvat să se garanteze 
că entitățile care sunt delegate sunt corespunzătoare.

Amendamentul 996
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță trebuie,
de asemenea, să fie autorizată drept AFIA 
pentru a putea să gestioneze FIA de același 
tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului, la gestionarea 
riscurilor sau a lichidităților, partea terță 
trebuie: 
(i) să fie autorizată drept AFIA pentru a 
putea să gestioneze FIA de același tip, sau 
(ii) să fie un AFIA care nu este domiciliat 
în Uniune, dar este autorizat să 
administreze FIA de același tip în țara de 
domiciliere;

Or. en

.



AM\805040RO.doc 13/112 PE439.133v01-00

RO

Amendamentul 997
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, partea terță trebuie, 
de asemenea, să fie autorizată drept AFIA 
pentru a putea să gestioneze FIA de 
același tip;

(b) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor, mandatul este 
acordat numai organismelor autorizate 
sau înregistrate cu scopul de a gestiona 
active și supuse supravegherii;

Or. en

Justificare

Aliniere la directiva OPCVM. Delegarea administrării unei părți a portofoliului către 
administratori locali (în afara UE) este o practică obișnuită pentru AFIA atunci când 
investesc în afara UE, pentru a folosi cunoștințele locale privind oportunitățile de investiții 
locale. Uneori acest lucru este mai puțin riscant decât administrarea la distanță. Acești 
administratori locali ar trebui supravegheați în mod adecvat.

Amendamentul 998
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor și aceasta este 
acordată unui organism dintr-o țară terță, 
trebuie să existe, în plus față de cerințele 
de la litera (b), acorduri de cooperare 
corespunzătoare între autoritatea 
competentă pentru AFIA și autoritatea de 
supraveghere a entității din țara terță;

Or. en
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Justificare

Mulți administratori de active, inclusiv cei internaționali, folosesc experții locali pentru a 
investi în anumite piețe (în special piețele emergente). Acest lucru este permis și în sistemul 
OPCVM. Este important ca această practică să fie permisă în continuare pentru ca 
investitorii să poată beneficia de consilierea locală fără întârzieri necorespunzătoare. În 
locul interzicerii totale a practicii delegării internaționale, ar fi mai adecvat să se garanteze 
că entitățile care sunt delegate sunt corespunzătoare.

Amendamentul 999
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care delegarea se referă la 
administrarea portofoliului sau la 
gestionarea riscurilor și aceasta este 
acordată unui organism dintr-o țară terță, 
se asigură, în plus față de cerința de la 
litera (b), cooperarea dintre autoritățile 
competente din statul membru de origine 
și autoritatea de supraveghere a 
organismului;

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 1000
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul în care delegarea se referă la 
servicii de administrare legate de FIA 
menționate în anexa I punctul 2, 
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mandatul este acordat numai 
organismelor autorizate sau înregistrate 
cu scopul relevant și supuse supravegherii 
statului lor membru de origine. În cazul 
în care această condiție nu poate fi 
îndeplinită, delegarea poate fi acordată 
numai cu condiția autorizării prealabile 
de către autoritățile competente ale 
statului membru de origine;

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 1001
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) delegarea nu poate să împiedice buna 
desfășurare a supravegherii AFIA și, în 
special, nu poate să împiedice nici AFIA să 
acționeze, nici FIA să fie administrat în 
interesul investitorilor săi;

(c) delegarea nu poate să împiedice buna 
desfășurare a supravegherii AFIA și, în 
special, nu poate să împiedice nici AFIA să 
acționeze, nici FIA să fie administrat în 
interesul FIA sau al investitorilor săi în 
ansamblu;

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.
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Amendamentul 1002
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) AFIA trebuie să demonstreze că terța 
parte este calificată și capabilă să exercite 
funcțiile în cauză, a fost selecționată cu 
atenția cuvenită și că AFIA poate să 
monitorizeze în mod efectiv și în orice 
moment activitatea delegată, să dea în orice 
moment instrucțiuni suplimentare terței 
părți și să retragă cu efect imediat delegația 
atunci când acest lucru este în interesul 
investitorilor.

(d) AFIA trebuie să fie în măsură să 
demonstreze că terța parte este calificată și 
capabilă să exercite funcțiile în cauză, a 
fost selecționată cu atenția cuvenită și că 
AFIA poate să monitorizeze în mod efectiv 
și în orice moment activitatea delegată, să 
dea în orice moment instrucțiuni 
suplimentare terței părți și să retragă cu 
efect imediat delegația atunci când acest 
lucru este în interesul investitorilor în 
ansamblu.

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 1003
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) AFIA trebuie să demonstreze că terța 
parte este calificată și capabilă să exercite 
funcțiile în cauză, a fost selecționată cu 
atenția cuvenită și că AFIA poate să 
monitorizeze în mod efectiv și în orice 
moment activitatea delegată, să dea în orice 
moment instrucțiuni suplimentare terței 
părți și să retragă cu efect imediat delegația 
atunci când acest lucru este în interesul 
investitorilor.

(d) AFIA trebuie să fie în măsură să 
demonstreze, dacă se solicită acest lucru,
că terța parte este calificată și capabilă să 
exercite funcțiile în cauză, a fost 
selecționată cu atenția cuvenită și că AFIA 
poate să monitorizeze în mod efectiv și în 
orice moment activitatea delegată, să dea în 
orice moment instrucțiuni suplimentare 
terței părți și să retragă cu efect imediat 
delegația atunci când acest lucru este în 
interesul investitorilor.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să li se permită administratorilor să delege anumite funcții administrative și 
manageriale (de exemplu administrarea riscurilor) unor birouri din afara UE fără a trebui să 
ceară o autorizare prealabilă în fiecare situație.

Amendamentul 1004
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație 
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

AFIA garantează că delegarea nu intră în 
conflict cu interesele FIA sau ale 
investitorilor săi.

Or. en

Amendamentul 1005
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

Nu poate fi dată nicio delegație oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește AFIA o procedură de notificare poate fi acceptabilă, dar ar trebui să fie 
clar că poate fi realizată și ulterior. Întrucât furnizorii de servicii sunt adeseori entități 
nereglementate în conformitate cu directiva AFIA, având, de exemplu, sarcini limitate, cum 
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ar fi instrumentele IT, nu este necesar ca entitatea desemnată prin delegare să autorizat ca 
administrator de active. În conformitate cu directiva OPCVM, funcțiile AFIA pot fi delegate 
depozitarului în măsura în care nu creează un conflict de interese.

Amendamentul 1006
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație 
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

Nu poate fi dată nicio delegație de servicii 
de administrare a investițiilor menționate 
în anexa I punctul 2 depozitarului sau
unui delegat al depozitarului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor FIA, cu excepția situației în 
care respectivul conflict poate fi 
soluționat.

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 1007
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație 
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

Nu poate fi dată nicio delegație de 
administrare a portofoliului depozitarului 
sau oricărei societăți ale cărei interese pot 
intra în conflict cu cele ale FIA, cu 
excepția situației în care respectivul 
conflict poate fi soluționat.

Or. en
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Justificare

Textul propus de Comisia Europeană cu privire la condițiile în care AFIA pot delega anumite 
funcții depozitarilor sunt prea stricte și nu sunt în conformitate cu practicile actuale. 
Interdicția ar trebui să fie limitată la administrarea portofoliului. În privința conflictelor de 
interese, ar trebui avută în vedere legislația UE existentă, cum ar fi Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare(PIF). PIF solicită o soluționare corespunzătoare a conflictelor de 
interese, mai degrabă decât interdicția acordurilor în cazurile în care există conflicte de 
interese.

Amendamentul 1008
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație 
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 
conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

Nu poate fi dată nicio delegație de 
administrare a portofoliului depozitarului 
sau oricărei societăți ale cărei interese pot 
intra în conflict cu cele ale FIA, cu 
excepția situației în care respectivul 
conflict poate fi soluționat.

Or. en

Justificare

Amendamentul modifică propunerea Comisiei, stipulând că interdicția strictă ar trebui 
aplicată numai delegației de administrare a portofoliului, pentru a fi compatibilă cu 
practicile actuale. De asemenea, este compatibil cu alte texte legislative, cum ar fi directiva 
privind PIF, potrivit cărora este suficientă soluționarea conflictelor de interese.

Amendamentul 1009
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu poate fi dată nici delegație 
depozitarului, evaluatorului sau oricărei 
alte societăți ale cărei interese pot intra în 

Nu poate fi dată nici delegație de 
administrare a portofoliului depozitarului, 
evaluatorului sau oricărei alte societăți ale 
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conflict cu cele ale FIA sau ale 
investitorilor săi.

cărei interese pot intra în conflict cu cele 
ale FIA sau ale investitorilor săi.

Or. en

Justificare

Administrarea portofoliilor este una dintre atribuțiile esențiale ale administratorilor de 
fonduri. Aceasta nu ar trebui delegată depozitarului care este necesar pentru a supraveghea 
fondul. Toate celelalte atribuții ar trebui totuși să poate fi delegate depozitarului, întrucât în 
cazul acestora nu pot apărea conflicte de interese. Acest lucru este în conformitate cu 
dispozițiile Directivei OPCVM, astfel că restricțiile pentru FIA din acest punct de vedere ar fi 
nejustificate.

Amendamentul 1010
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) faptul că AFIA a delegat funcții unei 
terțe părți nu poate afecta în nici un caz 
responsabilitatea AFIA și, în nici un caz, 
AFIA nu își deleagă funcțiile într-o 
asemenea măsură încât să nu mai poată fi 
considerat administratorul FIA.

(2) Responsabilitatea AFIA nu trebuie să 
fie afectată de delegarea oricăror funcții 
către părți terțe. AFIA nu își poate delega
funcțiile într-o asemenea măsură încât să
devină o entitate de tip „cutie poștală”.

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.
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Amendamentul 1011
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se permită administratorilor să delege anumite funcții administrative și 
manageriale (de exemplu administrarea riscurilor) unor birouri din afara UE fără a trebui să 
ceară o autorizare prealabilă în fiecare situație.

Amendamentul 1012
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en

Justificare

Subdelegarea ar trebui să fie posibilă pentru ca AFIA să aibă acces la piețele țărilor terțe și 
la experții locali.
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Amendamentul 1013
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1014
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la OPCVM.  În domeniul administrării activelor, subdelegarea de diferite funcții ale 
administrării activelor este o practică larg acceptată care nu creează preocupări din punctul 
de vedere al riscurilor sistemice sau a protecției investitorilor. Prin urmare ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în domeniul administrării FIA.

Amendamentul 1015
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat
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Or. en

Justificare

Interdicția riscurilor de subdelegare, care au un efect negativ asupra eficienței administrării 
fondului. Ar putea interzice soluții de administrare a FIA, cum ar fi fondurile de fonduri care 
oferă o serie de servicii specializate de administrare în diferite sectoare a unui produs unic și 
concepte de tip Master KAG, chiar dacă ambele soluții de administrare nu provoacă riscuri 
sistemice. Dacă un AFIA ar trebui să aibă o relație contractuală directă cu fiecare 
subdelegat, consecința ar fi costuri mai mari pentru fonduri/investitori.

Amendamentul 1016
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en

Justificare

Interdicția riscurilor de subdelegare care au un efect negativ asupra eficienței administrării 
fondului. Ar putea interzice soluții de administrare a FIA, cum ar fi fondurile de fonduri care 
oferă o serie de servicii specializate de administrare în diferite sectoare a unui produs unic și 
concepte de tip Master KAG, chiar dacă ambele soluții de administrare nu provoacă riscuri 
sistemice. Dacă un AFIA ar trebui să aibă o relație contractuală directă cu fiecare 
subdelegat, consecința ar fi costuri mai mari pentru fonduri/investitori.

Amendamentul 1017
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega 
niciuna din funcțiile delegate ei.

eliminat

Or. en
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Justificare

Subdelegarea este esențială pentru administrarea globală a investițiilor, precum și pentru 
funcțiile de evaluare și depozitare.

Amendamentul 1018
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega niciuna 
din funcțiile delegate ei.

(3) Terța parte poate subdelega oricare 
dintre funcțiile delegate ei cu condiția să 
îndeplinească cerințele stabilite la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Subdelegarea nu ar trebui să fie interzisă total, ci ar trebui să fie posibilă în măsura în care 
sunt îndeplinite condițiile stabilite privind delegarea.

Amendamentul 1019
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega niciuna 
din funcțiile delegate ei.

(3) Terța parte poate subdelega oricare 
dintre funcțiile delegate ei cu condiția să 
îndeplinească cerințele stabilite la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.
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Amendamentul 1020
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega niciuna 
din funcțiile delegate ei.

(3) Terța parte poate subdelega oricare 
dintre funcțiile delegate ei cu condiția 
sã îndeplineascã cerințele stabilite la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ideal ar fi ca această dispoziție să fie eliminată complet pentru a fi în concordanță cu 
directiva OPCVM. De exemplu, un FIA în domeniul imobiliar va delega adeseori funcții de 
întreținere a proprietăților și sunt mobilizate rețele de furnizori de diverse servicii, astfel că 
interzicerea subdelegării nu ar fi posibilă.

Amendamentul 1021
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega niciuna 
din funcțiile delegate ei.

(3) Terța parte poate subdelega oricare 
dintre funcțiile delegate ei cu condiția să 
îndeplinească cerințele stabilite la 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 1022
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Terța parte nu poate subdelega niciuna 
din funcțiile delegate ei.

(3). Terța parte poate subdelega oricare 
dintre funcțiile delegate ei, cu excepția 
funcțiilor de monitorizare și control.

Or. en

Justificare

Este necesar ca un fond să aibă un depozitar care optează pentru un custode global care 
poate delega părți ale păstrării în siguranță unor subcustozi aflați în jurisdicții diferite.

Amendamentul 1023
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) condițiile de aprobare a delegării;
(b) condițiile în care administratorul nu 
mai poate fi considerat administrator al 
FIA în conformitate cu alineatul (2).
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

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
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din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 1024
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia poate stabili, prin intermediul  
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
precizeze:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1025
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile de aprobare a delegării; eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 18 din propunerea revizuită de compromis a Președinției 
din 15 decembrie 2009.
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Amendamentul 1026
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1027
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul unui FIA care a investit în alt FIA, 
cel târziu la șase luni de la închiderea 
exercițiului.

Or. en

Justificare

Termenul ar trebui extins cu două luni pentru a acorda mai mult timp în vederea obținerii de 
date de la alt FIA.
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Amendamentul 1028
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul unui FIA care a investit în alt FIA, 
cel târziu la șase luni de la închiderea 
exercițiului.

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat ale fondurilor își pregătesc rapoartele anuale pe baza celor mai 
recente informații financiare primite de la fondurile de capital privat subiacente în care 
investesc. Respectivele fonduri subiacente nu își pot publica rapoartele anuale sau 
informările financiare într-un termen suficient pentru ca fondul de fonduri să respecte 
perioada obligatorie de patru luni pentru pregătirea raportului său anual. Din acest motiv, 
fondurile de fonduri necesită mai mult timp pentru a finaliza pregătirea rapoartelor lor 
anuale.

Amendamentul 1029
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul în care sunt necesare informații de 
la părți terțe, cum ar fi auditarea 
investițiilor subiacente ale FIA, cel târziu 
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la șase luni de la închiderea exercițiului.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată.

Amendamentul 1030
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul în care sunt necesare informații de 
la părți terțe, cum ar fi auditarea 
investițiilor subiacente ale FIA, cel târziu 
la șase luni de la închiderea exercițiului.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată. Mai mult, măsurile de aplicare de 
nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze entități în mod 
nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din costurile de 
respectare a obligațiilor.
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Amendamentul 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul în care sunt necesare informații de 
la părți terțe, cum ar fi auditarea 
investițiilor subiacente ale FIA, cel târziu 
la șase luni de la închiderea exercițiului.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată.

Amendamentul 1032
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau, în 
cazul în care sunt necesare informații de 
la părți terțe, cum ar fi auditarea 
investițiilor subiacente ale FIA, cel târziu 
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la șase luni de la închiderea exercițiului.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată. Mai mult, măsurile de aplicare de 
nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze entități în mod 
nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din costurile de 
respectare a obligațiilor. 

Amendamentul 1033
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA, pentru fiecare FIA din 
administrare, și FIA pun la dispoziție un 
raport anual pentru fiecare exercițiu 
financiar. Raportul anual este disponibil 
investitorilor și autorităților competente cel 
târziu la patru luni de la închiderea 
exercițiului.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în 
cazul FIA.
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Amendamentul 1034
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

(1) AFIA, pentru fiecare FIA din 
administrare, și FIA pun la dispoziție un 
raport anual pentru fiecare exercițiu 
financiar. Raportul anual este disponibil 
investitorilor și autorităților competente cel 
târziu la patru luni de la închiderea 
exercițiului.

Or. en

Justificare

Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informațiile enumerate la articolul 
20, în măsura în care s-au modificat pe 
perioada exercițiului financiar care face 
obiectul raportului. 

Or. en
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Amendamentul 1036
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) remunerațiile, divizate în remunerații 
fixe și remunerații variabile, plătite de 
AFIA cu importanță sistemică și, dacă 
este relevant, de un FIA administrat de un 
astfel de AFIA, cadrelor superioare de 
conducere și angajaților care au un 
impact material asupra expunerii 
societății la riscuri.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1037
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) remunerațiile, divizate în remunerații 
fixe și remunerații variabile, plătite de 
AFIA cu importanță sistemică și, dacă 
este relevant, de un FIA administrat de un 
astfel de AFIA, cadrelor superioare de 
conducere și angajaților care au un 
impact material asupra expunerii 
societății la riscuri.
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Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă în vedere numai informațiile privind compensațiile 
personalului relevant din AFIA cu importanță sistemică în vederea supravegherii aplicării 
principiilor CSF și ale Comisiei. Raportarea acestor informații de către toți AFIA este 
inutilă, disproporționată și copleșitoare pentru autoritățile competente.

Amendamentul 1038
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) remunerațiile, divizate în remunerații 
fixe și remunerații variabile, plătite de 
AFIA cu importanță sistemică și, dacă 
este relevant, de un FIA administrat de un 
astfel de AFIA, cadrelor superioare de 
conducere și angajaților care au un 
impact material asupra expunerii 
societății la riscuri.

Or. en

Amendamentul 1039
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie auditate de una sau mai 
multe persoane abilitate prin lege să 
auditeze aceste conturi în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale și 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile de 
contabilitate stabilite în regulamentul sau 
în actele constitutive ale FIA aplicabile și
auditate de una sau mai multe persoane 
abilitate prin lege să auditeze aceste conturi 
în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului. Raportul 
întocmit de aceștia și, după caz, rezervele 
lor sunt reproduse integral în fiecare raport 
anual.

din 17 mai 2006 privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a 
Consiliului. Raportul întocmit de aceștia și, 
după caz, rezervele lor sunt reproduse 
integral în fiecare raport anual.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată. Mai mult, măsurile de aplicare de 
nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze entități în mod 
nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din costurile de 
respectare a obligațiilor. 

Amendamentul 1040
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie auditate de una sau mai 
multe persoane abilitate prin lege să 
auditeze aceste conturi în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale și 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului. Raportul 
întocmit de aceștia și, după caz, rezervele 
lor sunt reproduse integral în fiecare raport 
anual.

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile de 
contabilitate stabilite în regulamentul sau 
în actele constitutive ale FIA aplicabile și
auditate de una sau mai multe persoane 
abilitate prin lege să auditeze aceste conturi 
în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a 
Consiliului. Raportul întocmit de aceștia și, 
după caz, rezervele lor sunt reproduse 



AM\805040RO.doc 37/112 PE439.133v01-00

RO

integral în fiecare raport anual.

Or. en

Amendamentul 1041
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie auditate de una sau mai 
multe persoane abilitate prin lege să 
auditeze aceste conturi în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale și 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului. Raportul 
întocmit de aceștia și, după caz, rezervele 
lor sunt reproduse integral în fiecare raport 
anual.

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile de 
contabilitate stabilite în regulamentul sau 
în actele constitutive ale FIA aplicabile și
auditate de una sau mai multe persoane 
abilitate prin lege să auditeze aceste conturi 
în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a 
Consiliului. Raportul întocmit de aceștia și, 
după caz, rezervele lor sunt reproduse 
integral în fiecare raport anual.

Or. en

Amendamentul 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie auditate de una sau mai 
multe persoane abilitate prin lege să 
auditeze aceste conturi în conformitate cu 

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile de 
contabilitate stabilite în regulamentul sau 
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Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale și 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului. Raportul 
întocmit de aceștia și, după caz, rezervele 
lor sunt reproduse integral în fiecare raport 
anual.

în actele constitutive ale FIA aplicabile și
auditate de una sau mai multe persoane 
abilitate prin lege să auditeze aceste conturi 
în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a 
Consiliului. Raportul întocmit de aceștia și, 
după caz, rezervele lor sunt reproduse 
integral în fiecare raport anual.

Or. en

Justificare

Formularea de mai sus definește mai exact cerințele pentru un audit.

Amendamentul 1043
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte se vor adapta 
tipului de FIA sau de AFIA la care se 
referă.

Or. en

Justificare

Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.
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Amendamentul 1044
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte se vor adapta 
tipului de FIA sau de AFIA la care se 
referă.

Or. en

Justificare

 Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte trebuie să fie 
adecvate și proporționale și să se adapteze
tipului de AFIA la care se referă, precum și 
FIA care au legătură cu raportul în 
cauză, ținând seama de dimensiunea, 
resursele, complexitatea, natura, 
investițiile, strategiile și tehnicile de 
investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA și 
FIA pe care le administrează.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri 
de FIA.
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Amendamentul 1046
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte trebuie să fie 
adecvate și proporționale și să se adapteze
tipului de AFIA la care se referă, precum și 
FIA care au legătură cu raportul în 
cauză, ținând seama de dimensiunea, 
resursele, complexitatea, natura, 
investițiile, strategiile și tehnicile de 
investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA și 
FIA pe care le administrează.

Or. en

Justificare

Măsurile de aplicare de nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze 
entități în mod nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din 
costurile de respectare a obligațiilor.

Amendamentul 1047
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri 
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte trebuie să fie 
adecvate și proporționale și să se adapteze
tipului de AFIA la care se referă, precum și 
FIA care au legătură cu raportul în 
cauză, ținând seama de dimensiunea, 
resursele, complexitatea, natura, 
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investițiile, strategiile și tehnicile de 
investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA și 
FIA pe care le administrează.

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată. Mai mult, măsurile de aplicare de 
nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze entități în mod 
nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din costurile de 
respectare a obligațiilor. 

Amendamentul 1048
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri 
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze conținutul și formatul raportului 
anual. Respectivele acte trebuie să fie 
adecvate și proporționale și să se adapteze
tipului de AFIA la care se referă, precum și 
FIA care au legătură cu raportul în 
cauză, ținând seama de dimensiunea, 
resursele, complexitatea, natura, 
investițiile, strategiile și tehnicile de 
investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA și 
FIA pe care le administrează.

Or. en
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Amendamentul 1049
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri 
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze conținutul și formatul 
raportului anual Aceste măsuri se vor 
adapta tipului de AFIA la care se referă.

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 noile proceduri de comitologie, în cazul în 
care acest articol este reținut.

Amendamentul 1050
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA pune la dispoziția micilor 
investitori, înainte ca aceștia să 
investească în FIA, următoarele informații, 
precum și modificările survenite ale 
acestora:

Or. en

Justificare

Investitorii profesioniști sunt considerați „profesioniști” în conformitate cu anexa II din 
directiva PIF. În plus, aceștia au viziuni clare cu privire la informațiile de care au nevoie 
referitor la investițiile lor. În mod clar nu este necesară și pentru investitorii profesioniști 
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stipularea cerințelor privind informațiile adaptate la necesitățile acestora. În privința 
difuzării publice, AFIA are doar obligația de „a pune la dispoziție” informațiile relevante.

Amendamentul 1051
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii au la dispoziție
următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Aliniere la directivele OPCVM și PIF.

Amendamentul 1052
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) FIA și AFIA se asigură că înainte de a 
investi în FIA investitorii primesc 
următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Divulgarea politicii FIA privind remunerațiile este indispensabilă pentru o mai mare 
transparență. A se vedea, de asemenea, articolul 10a (nou), astfel cum a fost modificat.
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Amendamentul 1053
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) FIA și AFIA se asigură că înainte de a 
investi în FIA investitorii primesc 
următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Divulgarea politicii FIA privind remunerațiile este indispensabilă pentru o mai mare 
transparență. A se vedea, de asemenea, articolul 10a (nou), astfel cum a fost modificat.

Amendamentul 1054
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA se asigură că, în măsura în care 
dispozițiile sunt aplicabile FIA în cauză,
înainte de a investi în FIA investitorii 
primesc următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora: 

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.
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Amendamentul 1055
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA se asigură că, în măsura în care 
dispozițiile sunt aplicabile FIA în cauză,
înainte de a investi în FIA investitorii 
primesc următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA se asigură că, în măsura în care 
dispozițiile sunt aplicabile FIA în cauză,
înainte de a investi în FIA investitorii 
primesc următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Amendamentul 1057
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi (1) AFIA se asigură că, în măsura în care 
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în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

dispozițiile sunt aplicabile FIA în cauză,
înainte de a investi în FIA investitorii 
primesc următoarele informații, precum și 
modificările survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.

Amendamentul 1058
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 
ale acestora:

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările 
substanțiale survenite ale acestora:

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se concentreze asupra riscului sistemic, în cadrul căruia efectul de 
levier reprezintă numai o componentă. Riscul asociat efectului de levier ar trebui evaluat 
numai în raport cu strategia de investiții subiacentă, cu procesele de gestionare a riscurilor și 
cu măsura în care expunerile unui fond sunt acoperite în mod eficient.

Amendamentul 1059
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
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asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

asociate, a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile, a situațiilor în care FIA 
poate utiliza levierul, a tipurilor și surselor
de levier autorizate, a nivelului maxim al 
levierului și a riscurilor asociate acestuia, 
a existenței oricăror restricții în utilizarea 
levierului, precum și a valorii totale a 
levierului, aceste informații fiind 
transmise periodic; 

Or. en

Justificare

Informațiile difuzate privind levierul ar trebui să fie puțin mai detaliate.

Amendamentul 1060
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage;

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, a oricăror acorduri de reutilizare 
și de transfer de active și a măsurilor de 
păstrare în custodie, a oricăror restricții 
aplicabile privind investițiile, a situațiilor
în care FIA poate utiliza levierul, a
tipurilor și surselor de levier autorizate și a 
riscurilor asociate acestora, precum și a 
existenței oricăror restricții în utilizarea
levierului;

Or. en
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Amendamentul 1061
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate și a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile; a situațiilor în care FIA 
poate utiliza levierul, a tipurilor și surselor 
de levier autorizate și a riscurilor asociate 
acestora, precum și a existenței oricăror 
restricții în utilizarea levierului, având în 
vedere strategia de investiții subiacente și 
procesele de gestionare a riscurilor FIA;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se concentreze asupra riscului sistemic, în cadrul căruia efectul de 
levier reprezintă numai o componentă. Riscul asociat efectului de levier ar trebui evaluat 
numai în raport cu strategia de investiții subiacente, cu procesele de gestionare a riscurilor și 
cu măsura în care expunerile unui fond sunt acoperite în mod eficient.

Amendamentul 1062
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tipului de active în care 
FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile, a situațiilor în care FIA 
poate utiliza levierul, a tipurilor și surselor 
de levier autorizate și a riscurilor asociate 
acestora, precum și a existenței oricăror 
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oricăror restricții în utilizarea de leverage; restricții în utilizarea levierului;

Or. en

Justificare

Este mai practic să fie descris tipul de active, mai degrabă decât activele specifice, în care 
FIA poate investi. Ar fi prea restrictivă cerința ca AFIA să enumere toate activele în care un 
FIA poate investi.

Amendamentul 1063
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tipurilor de active în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile, a situațiilor în care FIA 
poate utiliza levierul, a tipurilor și surselor 
de levier autorizate și a riscurilor asociate 
acestora, precum și a existenței oricăror 
restricții în utilizarea levierului;

Or. en

Justificare

Nu este posibil să fie publicate „toate” activele în care un FIA poate investi.

Amendamentul 1064
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în care 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor tipurilor de 



PE439.133v01-00 50/112 AM\805040RO.doc

RO

FIA poate investi și a tehnicilor pe care 
acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

active în care FIA poate investi și a 
tehnicilor pe care acesta le poate utiliza și a 
riscurilor asociate, a oricăror restricții 
aplicabile privind investițiile, a situațiilor
în care FIA poate utiliza levierul, a 
tipurilor și surselor de levier autorizate și a 
riscurilor asociate acestora, precum și a 
existenței oricăror restricții în utilizarea 
levierului; 

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tipurilor de active în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile, a situațiilor în care 
FIA poate utiliza levierul, a tipurilor și 
surselor de levier autorizate și a riscurilor
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea levierului;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus urmărește să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri 
de FIA.
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Amendamentul 1066
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage; 

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor tipurilor de 
active în care FIA poate investi și a 
tehnicilor pe care acesta le poate utiliza și a 
riscurilor asociate, a oricăror restricții 
aplicabile privind investițiile, a situațiilor
în care FIA poate utiliza levierul, a 
tipurilor și surselor de levier autorizate și a 
riscurilor asociate acestora, precum și a 
existenței oricăror restricții în utilizarea 
levierului; 

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.

Amendamentul 1067
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a implicațiilor juridice ale 
relației contractuale stabilite în scopul 
investirii, inclusiv informații cu privire la 
jurisdicție, legislația aplicabilă și existența 
sau nu a unor instrumente juridice care 
să permită recunoașterea și aplicarea 
hotărârilor judecătorești pe teritoriul pe 
care este domiciliat fondul;

eliminat

Or. en
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Justificare

Amendamentul este în conformitate cu modificările propuse.

Amendamentul 1068
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea auditorului FIA și a oricăror 
altor furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

Or. en

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu alte modificări propuse.

Amendamentul 1069
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea depozitarului, a
evaluatorului, a auditorului și a brokerului 
principal, dacă este necesar, ai FIA și a 
oricăror altor furnizori de servicii și o 
descriere a îndatoririlor acestora, precum și 
drepturile investitorilor în caz de 
deficiențe;

Or. en
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Amendamentul 1070
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea, dacă este necesar, a
depozitarului, a evaluatorului și a
auditorului FIA, actuali sau propuși și a 
oricăror altor furnizori de servicii esențiali 
sau importanți, actuali sau propuși și o 
descriere a îndatoririlor acestora, precum și 
drepturile investitorilor în caz de 
deficiențe;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1071
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea, dacă este necesar, a
depozitarului, a evaluatorului și a
auditorului FIA actuali sau propuși și a 
oricăror altor furnizori de servicii esențiali 
sau importanți, actuali sau propuși și o 
descriere a îndatoririlor acestora, precum și 
drepturile investitorilor în caz de 
deficiențe;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri de 
FIA.
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Amendamentul 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea, dacă este necesar, a
depozitarului, a evaluatorului și a
auditorului FIA actuali sau propuși și a 
oricăror altor furnizori de servicii esențiali 
sau importanți, actuali sau propuși și o 
descriere a îndatoririlor acestora, precum și 
drepturile investitorilor în caz de 
deficiențe;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1073
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea depozitarului, evaluatorului 
și auditorului FIA și a oricăror altor 
furnizori de servicii și o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum și drepturile 
investitorilor în caz de deficiențe;

(d) identitatea, dacă este necesar, a
depozitarului, a evaluatorului și a
auditorului FIA actuali sau propuși și a 
oricăror altor furnizori de servicii esențiali 
sau importanți, actuali sau propuși și o 
descriere a îndatoririlor acestora, precum și 
drepturile investitorilor în caz de 
deficiențe;

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1074
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
delegate esențiale sau importante și 
identitatea terței părți căreia i-au fost 
delegate acestea;

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.

Amendamentul 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
delegate esențiale sau importante și 
identitatea terței părți căreia i-au fost 
delegate acestea;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.
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Amendamentul 1076
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea, 
inclusiv subcustozii și brokerii principali 
ai FIA; o descriere a atribuțiilor și 
responsabilităților acestora și o descriere 
a riscurilor reziduale la care pot fi expuși 
investitorii în situații excepționale care țin 
de evenimente neprevăzute și care nu sunt 
sub controlul depozitarului și al AFIA;

Or. en

Amendamentul 1077
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare
sau de evaluare delegate și a atribuțiilor 
de depozitare și identitatea terței părți 
căreia i-au fost delegate aceste funcții sau 
atribuții;

Or. en

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu alte modificări propuse.
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Amendamentul 1078
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
delegate esențiale sau importante și 
identitatea terței părți căreia i-au fost 
delegate acestea;

Or. en

Amendamentul 1079
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate și identitatea terței 
părți căreia i-au fost delegate acestea;

(e) o descriere a funcțiilor de administrare 
și depozitare delegate esențiale sau 
importante și identitatea terței părți căreia 
i-au fost delegate acestea; 

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1080
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a gestionării riscului de 
lichiditate a FIA, inclusiv drepturile de 
rambursare în situații normale și 

(g) în cazul în care FIA deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, o 
descriere a gestionării riscului de lichiditate 
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excepționale, acordurile de rambursare cu 
investitorii existente și modul în care AFIA 
asigură tratamentul echitabil al 
investitorilor;

a FIA, inclusiv drepturile de rambursare în 
situații normale și excepționale, acordurile 
de rambursare cu investitorii existente și 
modul în care AFIA asigură tratamentul 
echitabil al investitorilor;

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.

Amendamentul 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a gestionării riscului de 
lichiditate a FIA, inclusiv drepturile de 
rambursare în situații normale și 
excepționale, acordurile de rambursare cu 
investitorii existente și modul în care AFIA 
asigură tratamentul echitabil al 
investitorilor;

(g) în cazul în care FIA deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, o 
descriere a gestionării riscului de lichiditate 
a FIA, inclusiv drepturile de rambursare în 
situații normale și excepționale, acordurile 
de rambursare cu investitorii existente și 
modul în care AFIA asigură tratamentul 
echitabil al investitorilor;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1082
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a gestionării riscului de (g) în cazul în care FIA deține drepturi de 
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lichiditate a FIA, inclusiv drepturile de 
rambursare în situații normale și 
excepționale, acordurile de rambursare cu 
investitorii existente și modul în care AFIA 
asigură tratamentul echitabil al 
investitorilor;

rambursare care pot fi exercitate, o 
descriere a gestionării riscului de lichiditate 
a FIA, inclusiv drepturile de rambursare în 
situații normale și excepționale, acordurile 
de rambursare cu investitorii existente și 
modul în care AFIA asigură tratamentul 
echitabil al investitorilor; 

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1083
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a gestionării riscului de 
lichiditate a FIA, inclusiv drepturile de 
rambursare în situații normale și 
excepționale, acordurile de rambursare cu 
investitorii existente și modul în care AFIA 
asigură tratamentul echitabil al 
investitorilor;

(g) în cazul în care FIA deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, o 
descriere a gestionării riscului de lichiditate 
a FIA, inclusiv drepturile de rambursare în 
situații normale și excepționale, acordurile 
de rambursare cu investitorii existente și
modul în care AFIA asigură tratamentul 
echitabil al investitorilor;

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri de 
FIA.



PE439.133v01-00 60/112 AM\805040RO.doc

RO

Amendamentul 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora; 

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1085
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora; 

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori; 

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora; 

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora și, dacă este 
necesar, însoțită de o descriere a 
comisioanelor, taxelor și cheltuielilor 
plătite în ultimele douăsprezece luni; 

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare, având în vedere riscurile 
asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Aceste informații sunt parțiale sau induc în eroare prea 
adesea. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile.

Amendamentul 1087
Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora;

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea și tarifele maxime ale acestora;

Or. en

Justificare

Având în vedere că este o practică obișnuită ca AFIA să perceapă comisioane de performanță 
bazate pe evaluarea valorii acțiunilor sau unităților unui FIA pe o anumită perioadă de timp, 
este imposibil ca acestea să prevadă valori sau tarife maxime ale comisioanelor. Acest 
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amendament trebuie introdus pentru a face posibilă o informare adecvată și conformă cu 
practicile pieței.

Amendamentul 1088
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora;

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea și tarifele maxime ale acestora;

Or. en

Justificare

Multe AFIA percep comisioane de performanță sau comisioane echivalente în funcție de 
evaluarea, pe o anumită perioadă de timp, a valorii acțiunilor sau unităților unui FIA. Este 
imposibil să se prevadă „valorile” maxime ale acestora, deoarece asta ar însemna ca AFIA 
să poată prezice viitorul. Prin urmare, acest amendament este necesar pentru a face posibilă 
o informare adecvată și conformă cu practicile pieței.

Amendamentul 1089
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial;

(i) o descriere a oricărui tratament 
preferențial sau drept de a obține un
tratament preferențial;

Or. en

Justificare

Din motive de confidențialitate, nu este adecvată publicarea numelui unui anume client care 



AM\805040RO.doc 63/112 PE439.133v01-00

RO

primește un tratament preferențial.

Amendamentul 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial;

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, descrierea 
respectivului tratament preferențial și dacă 
există vreo legătură între AFIA și 
respectivul investitor;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1091
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial;

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, descrierea 
respectivului tratament preferențial și dacă 
există vreo legătură între AFIA și 
respectivul investitor;

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1092
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial; 

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial și dacă există vreo 
legătură între AFIA și respectivul 
investitor; 

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1093
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial; 

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, descrierea 
respectivului tratament preferențial; 

Or. en

Justificare

Datele personale ar trebui protejate, prin urmare, este suficient să fie informați ceilalți 
investitori cu privire la orice tratament preferențial și la natura acestuia.
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Amendamentul 1094
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, identitatea 
investitorului și descrierea respectivului 
tratament preferențial; 

(i) dacă un investitor obține tratament 
preferențial sau dreptul de a obține 
tratament preferențial, descrierea 
respectivului tratament preferențial;

Or. en

Justificare

Obligația de a publica identitatea investitorilor este probabil să contravină principiilor care 
stau la baza directivei UE privind protecția datelor și articolului 8 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului, având în vedere că respectiva cerință ar putea fi 
considerată prea intruzivă. Protecția necesară a investitorilor ar putea fi asigurată, dacă nu 
ar fi identificați investitori individuali.

Amendamentul 1095
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) ultimul raport anual. (j) ultimul raport anual, dacă există un 
astfel de raport în legătură cu FIA.

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1096
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) ultimul raport anual. (j) ultimul raport anual, dacă există un 
astfel de raport în legătură cu FIA.

Or. en

Justificare

Atunci când se constituie un nou fond, acesta nu are un raport anual.

Amendamentul 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) ultimul raport anual. (j) ultimul raport anual, dacă există un 
astfel de raport în legătură cu FIA.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1098
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) ultimul raport anual. (j) ultimul raport anual, dacă există un 
astfel de raport în legătură cu FIA.
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Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1099
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) politica AFIA privind remunerațiile;

Or. en

Justificare

Comunicarea politicii FIA privind remunerațiile este indispensabilă pentru o mai mare 
transparență. A se vedea, de asemenea, articolul 10a (nou), astfel cum a fost modificat.

Amendamentul 1100
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) politica AFIA privind remunerațiile;

Or. en

Justificare

Comunicarea politicii FIA privind remunerațiile este indispensabilă pentru o mai mare 
transparență. A se vedea, de asemenea, articolul 10a (nou), astfel cum a fost modificat.
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Amendamentul 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) o descriere a rezultatelor FIA de la 
crearea sa până la evaluarea cea mai 
recentă;

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare având în vedere riscurile 
asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Aceste informații sunt parțiale sau induc în eroare prea 
adesea. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile.

Amendamentul 1102
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) informații privind corelarea viziunii 
investiționale aplicate cu strategiile 
tradiționale privind investițiile (cum ar fi 
acțiunile sau obligațiunile).

Or. en

Justificare

Investitorul ar trebui să fie bine informat în legătură cu oportunitățile și riscurile, inclusiv 
referitor la corelarea strategiei raportată la alte forme de investire.
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Amendamentul 1103
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera jd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jd) orice modificare a regimului 
responsabilității definit în articolul 17 
alineatul (5) ca urmare a unui acord 
contractual între AFIA și depozitar.

Or. en

Amendamentul 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera je (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare având în vedere riscurile 
asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Prea adesea aceste informații sunt parțiale sau induc în 
eroare. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile.
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Amendamentul 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera jf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jf) informații privind istoricul FIA 
administrat de AFIA, inclusiv date privind 
rezultatele FIA active și lichidate și, în 
cazul în care AFIA este persoană juridică, 
date privind reprezentanții legali, 
directorii și angajații cheie ai AFIA;

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare având în vedere riscurile 
asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Prea adesea aceste informații sunt parțiale sau induc în 
eroare. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile.

Amendamentul 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera jg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jg) o descriere detaliată a sursei, 
scadenței și a sumei la care se ridică 
fondurile colectate de FIA, inclusiv 
acțiunile care reprezintă contribuția 
directă sau indirectă a AFIA care 
administrează FIA și a reprezentanților, a 
directorilor și a angajaților săi;

Or. en

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare având în vedere riscurile 
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asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Aceste informații sunt parțiale sau induc în eroare prea 
adesea. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile.

Amendamentul 1107
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat și în 
privința căruia deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1108
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat și în 
privința căruia deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, AFIA 
comunică periodic investitorilor: 

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1109
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat și în 
privința căruia deține drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

Or. en

Justificare

În cazul în care drepturile de rambursare nu pot fi exercitate, nu ar trebui să fie necesar să 
existe o comunicare specială cu privire la activele nelichide sau la lichidități.

Amendamentul 1110
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat care 
permite rambursarea la opțiunea 
investitorilor, AFIA comunică periodic 
investitorilor: 

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat ale fondurilor (și fondurile de capital privat) investesc în investiții 
nelichide și nu acordă investitorilor drepturi la rambursare. În cazul în care investitorii nu au 
dreptul la rambursare, nu ar trebui să fie necesar să fie comunicate periodic datele cu privire 
la activele nelichide sau la lichidități.
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Amendamentul 1111
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic micilor investitori: 

Or. en

Justificare

Investitorii profesioniști sunt considerați „profesioniști” în conformitate cu anexa II din 
directiva PIF. În plus, aceștia au viziuni clare cu privire la informațiile de care au nevoie 
referitor la investițiile lor. În mod clar nu este necesară și pentru investitorii profesioniști 
stipularea cerințelor privind informațiile adaptate la necesitățile acestora. În privința 
difuzării publice, AFIA are doar obligația de „a pune la dispoziție” informațiile relevante.

Amendamentul 1112
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat, FIA și
AFIA comunică periodic investitorilor, 
beneficiarilor, reprezentanților acestora și 
analiștilor lor desemnați:

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii au o responsabilitate deosebită pentru asigurările pentru limita de 
vârstă. În cazurile în care acestea investesc în FIA, obligațiile speciale privind comunicările 
sunt, așadar, esențiale. Investitorii primari, de exemplu beneficiarii asigurărilor pentru limita 
de vârstă, ar trebui să dispună de toate informațiile relevante pentru a-și controla contul 
fiduciar, adică fondul lor de pensii.
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Amendamentul 1113
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat, FIA și
AFIA comunică periodic investitorilor, 
beneficiarilor, reprezentanților acestora și 
analiștilor lor desemnați:

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii au o responsabilitate deosebită pentru asigurările pentru limita de 
vârstă. În cazurile în care acestea investesc în FIA, obligațiile speciale privind comunicările 
sunt, așadar, esențiale. Investitorii primari, de exemplu beneficiarii asigurărilor pentru limita 
de vârstă, ar trebui să dispună de toate informațiile relevante pentru a-și controla contul 
fiduciar, adică fondul lor de pensii.

Amendamentul 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică investitorilor:

Or. en

Amendamentul 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – literele a și b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentajul din activele FIA care fac (a) în mod periodic, procentajul din 
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obiectul unor măsuri speciale datorită 
naturii lor nelichide;

activele FIA care fac obiectul unor măsuri 
speciale datorită naturii lor nelichide;

(b) noile măsuri de gestionare a lichidității 
FIA;

(b) în mod periodic, noile măsuri de 
gestionare a lichidității FIA;

Or. en

Amendamentul 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) profilul actual de risc al FIA și 
sistemele de gestionare a riscurilor utilizate 
de AFIA pentru gestionarea acestora;

(c) în mod periodic, dar cel puțin lunar, 
cu excepția cazului în care informațiile 
nu s-au schimbat de la ultima 
comunicare, profilul actual de risc al FIA, 
inclusiv nivelul de levier utilizat și 
sistemele de gestionare a riscurilor utilizate 
de AFIA pentru gestionarea acestora;

Or. en

Amendamentul 1117
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) schimbările semnificative în cadrul 
măsurilor de păstrare în custodie; 

Or. en
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Amendamentul 1118
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 20 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) procentajul activelor FIA care fac 
obiectul reutilizării sau transferului, dacă 
este cazul;

Or. en

Amendamentul 1119
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul FIA eligibile ca fonduri de 
pensii, AFIA comunică în mod public 
riscurile care sunt specifice acestui grup 
de active. 
Comisia definește cerințe suplimentare 
privind comunicarea informațiilor în 
această privință.

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii au o responsabilitate deosebită pentru asigurările pentru limita de 
vârstă. În cazurile în care acestea investesc în FIA, obligațiile speciale privind comunicările 
sunt, așadar, esențiale. Investitorii primari, de exemplu beneficiarii asigurărilor pentru limita 
de vârstă, ar trebui să dispună de toate informațiile relevante pentru a-și controla contul 
fiduciar, adică fondul lor de pensii.
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Amendamentul 1120
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul FIA eligibile ca fonduri de 
pensii, AFIA comunică în mod public 
riscurile care sunt specifice acestui grup 
de active. 
Comisia definește cerințe suplimentare 
privind comunicarea informațiilor în 
această privință.

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii au o responsabilitate deosebită pentru asigurările pentru limita de 
vârstă. În cazurile în care acestea investesc în FIA, obligațiile speciale privind comunicările 
sunt, așadar, esențiale. Investitorii primari, de exemplu beneficiarii asigurărilor pentru limita 
de vârstă, ar trebui să dispună de toate informațiile relevante pentru a-și controla contul 
fiduciar, adică fondul lor de pensii.

Amendamentul 1121
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia poate stabili, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se 
referă.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1122
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și ale FIA și frecvența comunicărilor de 
informații menționate la alineatul (2).
Aceste acte se adaptează tipului de FIA și
de AFIA la care se referă.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în 
cazul FIA.

Amendamentul 1123
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și ale FIA și frecvența comunicărilor de 
informații menționate la alineatul (2). 
Aceste acte se adaptează tipului de FIA și
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tipului de AFIA la care se referă. de AFIA la care se referă.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice și în 
cazul FIA.

Amendamentul 1124
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se referă 
și sunt proporționale, având în vedere, 
printre altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
de structurile și investitorii diferitelor 
tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri de 
FIA.

Amendamentul 1125
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de (3) Comisia adoptă acte delegate care să 
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implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se referă 
și sunt proporționale, având în vedere, 
printre altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
de structurile și investitorii diferitelor 
tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1126
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se referă 
și sunt proporționale, având în vedere, 
printre altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
de structurile și investitorii diferitelor 
tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

Amendamentul are în vedere specialitățile diferitelor tipuri de FIA.
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Amendamentul 1127
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se referă
și sunt proporționale, având în vedere, 
printre altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
de structurile și investitorii diferitelor 
tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

Amendamentul permite ca directiva să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de informare ale AFIA și frecvența 
comunicărilor de informații menționate la 
alineatul (2). Aceste măsuri se vor adapta
tipului de AFIA la care se referă.

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste acte se 
adaptează tipului de AFIA la care se referă
și sunt proporționale, având în vedere, 
printre altele, dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
de structurile și investitorii diferitelor 
tipuri de AFIA.



PE439.133v01-00 82/112 AM\805040RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Măsurile de aplicare de nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze 
entități în mod nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din 
costurile de respectare a obligațiilor.

Amendamentul 1129
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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 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

Dispozițiile articolelor 19-30 sunt nerelevante sau nepotrivite pentru acest tip de societăți. 
Atât legislația UE privind transparența și informarea din directiva privind prospectul și 
directiva privind transparența, cât și reglementările naționale și normele privind cotarea la 
bursă conțin dispoziții privind societățile industriale de tip holding cotate. Aceasta 
garantează că respectivele societăți furnizează deja informații adecvate. Pentru o societate 
ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață publică, nu este posibil să furnizeze 
investitorilor informațiile prevăzute la articolul 20 înainte ca aceștia să investească în 
respectiva societate.

Amendamentul 1130
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Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA raportează în mod regulat 
autorităților competente din statul membru 
de origine principalele piețe pe care 
operează și instrumentele principale cu 
care tranzacționează în numele FIA pe 
care le administrează.

(1) FIA și AFIA, pentru fiecare FIA pe 
care îl administrează, raportează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
membru de origine principalele piețe pe 
care operează și instrumentele principale 
pe care le tranzacționează.

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1131
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA raportează în mod regulat 
autorităților competente din statul membru 
de origine principalele piețe pe care 
operează și instrumentele principale cu
care tranzacționează în numele FIA pe 
care le administrează.

(1) FIA și AFIA, pentru fiecare FIA pe 
care îl administrează, raportează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
membru de origine principalele piețe pe 
care operează și instrumentele principale 
pe care le tranzacționează.

Or. en
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Amendamentul 1132
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

FIA și AFIA, pentru fiecare FIA pe care 
îl administrează, comunică informații 
agregate referitoare la principalele 
instrumente pe care le tranzacționează, 
piețele pe care este membru sau pe care 
tranzacționează în mod activ, precum și 
principalele expuneri și cele mai 
importante concentrări.

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1133
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele 
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

FIA și AFIA, pentru fiecare FIA pe care 
îl administrează, comunică informații 
agregate referitoare la principalele 
instrumente pe care le tranzacționează, 
piețele pe care este membru sau pe care 
tranzacționează în mod activ, precum și 
principalele expuneri și cele mai 
importante concentrări.

Or. en
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Amendamentul 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

Acesta comunică informații referitoare la 
principalele instrumente pe care le
tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele expuneri
și cele mai importante concentrări ale 
fiecărui FIA din administrare.

Or. en

Amendamentul 1135
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele 
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente pe
care le tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele expuneri
de tranzacționare și cele mai importante 
concentrări rezultate ale fiecărui FIA din 
administrare.

Or. en

Justificare

AFIA de capital privat nu tranzacționează titluri de valoare, ci investesc pe termen lung 
într-un număr redus de investiții nelichide, în mod normal cu o perioadă de deținere de 3-7 
ani.
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Amendamentul 1136
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele 
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente pe
care le tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele expuneri
de tranzacționare și cele mai importante 
concentrări rezultate ale fiecărui FIA din 
administrare.

Or. en

Justificare

Un AFIA ar trebui să furnizeze autorității competente raportul anual al fiecărui fond pe care 
îl administrează și, trimestrial, o listă a fondurilor pe care le administrează. Celelalte 
dispoziții ale articolului 21 sunt adecvate [articolul 21 alineatul (1)] în cazul fondurilor care 
tranzacționează în mod regulat pe piețe publice și [articolul 21 alineatul (2)] în cazul 
fondurilor care dețin drepturi de rambursare. Nu este adecvată aplicarea acestora fondurilor 
care investesc numai în titluri de valoare necotate sau în fonduri de tip închis.

Amendamentul 1137
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele 
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente pe
care le tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele expuneri
de tranzacționare și cele mai importante 
concentrări rezultate ale fiecărui FIA din 
administrare.

Or. en
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Justificare

AFIA de capital privat nu tranzacționează titluri de valoare, ci investesc pe termen lung 
într-un număr redus de investiții nelichide, în mod normal cu o perioadă de deținere de 3-7 
ani, deci aceste dispoziții nu ar trebui să fie aplicabile fondurilor de capital privat. Aplicarea 
unor cerințe de raportare nerelevante va avea ca rezultat numai costuri inutile pentru AFIA și 
autoritățile competente.

Amendamentul 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente cu
care tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele 
expunerile și cele mai importante 
concentrări ale fiecărui FIA din 
administrare.

Acesta comunică informații agregate 
referitoare la principalele instrumente pe
care le tranzacționează, piețele pe care este 
membru sau pe care tranzacționează în 
mod activ, precum și principalele expuneri
de tranzacționare și cele mai importante 
concentrări rezultate ale fiecărui FIA din 
administrare.

Or. en

Amendamentul 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA raportează 
periodic autorităților competente din statul 
său membru de origine următoarele:

Or. en
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Justificare

Amendamentele propuse urmăresc să se aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor 
tipuri de FIA.

Amendamentul 1140
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA raportează 
periodic autorităților competente din statul 
său membru de origine următoarele:

Or. en

Justificare

Un AFIA ar trebui să furnizeze autorității competente raportul anual al fiecărui fond pe care 
îl administrează și, trimestrial, o listă a fondurilor pe care le administrează. Celelalte 
dispoziții ale articolului 21 sunt adecvate [articolul 21 alineatul (1)] în cazul fondurilor care 
tranzacționează în mod regulat pe piețe publice și [articolul 21 alineatul (2)] în cazul 
fondurilor care dețin drepturi de rambursare. Nu este adecvată aplicarea acestora fondurilor 
care investesc numai în titluri de valoare necotate sau în fonduri de tip închis.

Amendamentul 1141
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA raportează 
periodic autorităților competente din statul 
său membru de origine următoarele:

Or. en
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Justificare

Această dispoziție nu este relevantă pentru FIA de capital privat întrucât sunt instrumente 
nelichide care mai degrabă investesc într-un grup de active nelichide dintr-o categorie 
specifică, decât să-și schimbe profilul sau necesitățile de lichidități de tipul celor care 
necesită raportări periodice. Aplicarea acestei dispoziții la AFIA de capital privat care nu 
dețin drepturi de rambursare ar avea ca rezultat numai costuri inutile pentru AFIA și 
autoritățile competente. Așadar, este necesară modificarea acestei dispoziții pentru a fi 
aplicată numai în cazurile relevante.

Amendamentul 1142
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare și 
pentru care deține drepturi de rambursare 
care pot fi exercitate, AFIA raportează 
periodic autorităților competente din statul 
său membru de origine următoarele:

Or. en

Amendamentul 1143
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Un AFIA este obligat să raporteze 
informațiile menționate la literele (a), (b) 
și (c) numai cu privire la FIA care permit 
rambursarea la opțiunea investitorilor. 
Pentru fiecare FIA din administrare, AFIA 
raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

Or. en
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Justificare

În cazul în care investitorii nu au dreptul la rambursare, nu ar trebui să fie necesar să fie 
raportate periodic datele cu privire la activele nelichide sau la lichidități.

Amendamentul 1144
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
FIA și AFIA raportează periodic 
autorităților competente din statul său 
membru de origine următoarele:

Or. en

Amendamentul 1145
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
FIA și AFIA raportează periodic 
autorităților competente din statul său 
membru de origine următoarele:

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.
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Amendamentul 1146
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA furnizează, la cerere, autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

Or. en

Justificare

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Amendamentul 1147
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele:

(2) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA raportează periodic Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP) și autorităților competente din 
statul său membru de origine următoarele:

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să acționeze în calitate de supraveghetor final al AFIA și ar trebui, prin 
urmare, ca toate rapoartele și informațiile relevante să fie transmise AEVMP.
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Amendamentul 1148
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o descriere a strategiei de investiții și 
a obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza levierul, tipurile și sursele de levier 
autorizate și riscurile asociate acestora, 
precum și a existenței oricăror restricții în 
utilizarea levierului;

Or. en

Amendamentul 1149
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o descriere a strategiei de investiții și 
a obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza levierul, tipurile și sursele de levier 
autorizate și riscurile asociate acestora, 
precum și a existenței oricăror restricții în 
utilizarea levierului;

Or. en
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Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1150
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor
utilizate de AFIA pentru gestionarea 
acestora;

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
pentru gestionarea acestora;

Or. en

Amendamentul 1151
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor
utilizate de AFIA pentru gestionarea 
acestora;

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
pentru gestionarea acestora;

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.
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Amendamentul 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
utilizate de AFIA pentru gestionarea 
acestora; 

(c) profilul actual de risc al FIA, inclusiv 
nivelul de levier utilizat și instrumentele de 
gestionare a riscurilor utilizate de AFIA 
pentru gestionarea acestora; 

Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă a FIA și AFIA.

Amendamentul 1153
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nivelul global al levierului utilizat de 
fiecare FIA administrat, o defalcare pe 
levier rezultând din împrumuturi de 
numerar sau titluri de valoare și levierul 
încorporat în instrumentele financiare 
derivate precum și, în măsura în care 
activele lor au fost refolosite în cadrul 
unor acorduri care au dat naștere 
efectului de levier, cele mai mari cinci 
surse de împrumut în numerar sau titluri 
de valoare și levierul primit pentru fiecare 
FIA administrat;

Or. en
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Amendamentul 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) după caz, utilizarea vânzării în lipsă pe 
durata perioadei de raportare.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect ar trebui soluționat printr-o măsură la nivel orizontal.

Amendamentul 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) structura comisioanelor și sumele 
plătite către AFIA;

Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă a FIA și AFIA. Structura 
comisioanelor este importantă în calitate de determinat al riscurilor.

Amendamentul 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) lista investitorilor;
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Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă a FIA și AFIA. Lista investitorilor 
va ajuta la evaluarea tipului de investitor care este expus la un risc sistemic.

Amendamentul 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) date privind performanțele FIA, 
inclusiv evaluarea activelor.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă a FIA și AFIA.

Amendamentul 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situații excepționale și în cazul în care 
este necesar pentru a garanta stabilitatea 
și integritatea sistemului sau pentru a 
promova creșterea durabilă pe termen 
lung autoritățile competente ale statului 
membru de origine și Comisia pot impune 
obligații de raportare suplimentare.

Or. en
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Amendamentul 1159
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit CERS și 
AEVMP, într-un format comun de 
raportare, informațiile cumulate 
menționate în primul paragraf litera (da).

Or. en

Amendamentul 1160
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA transmite periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele documente:

(3) Pentru fiecare FIA din administrare,
FIA și AFIA transmite periodic 
autorităților competente din statul său 
membru de origine următoarele 
documente:

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.
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Amendamentul 1161
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA transmite periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele documente:

(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
FIA și AFIA transmite periodic 
autorităților competente din statul său 
membru de origine următoarele 
documente:

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1162
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA transmite periodic autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele documente:

(3) Pentru fiecare FIA din administrare, 
AFIA transmite periodic AEVMP și
autorităților competente din statul său 
membru de origine următoarele 
documente:

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să acționeze în calitate de supraveghetor final al AFIA și ar trebui, prin 
urmare, ca toate rapoartele și informațiile relevante să fie transmise AEVMP.
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Amendamentul 1163
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare exercițiu 
financiar, la cel târziu patru luni de la 
sfârșitul perioadei la care acesta se referă;

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.

Amendamentul 1164
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare exercițiu 
financiar, la cel târziu patru luni de la 
sfârșitul perioadei la care acesta se referă;

Or. en

Justificare

Articolul 21 alineatul (2) litera (aa) (nouă): în conformitate cu dispoziția de la articolul 21 
alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ar trebui să primească aceleași comunicări ca 
investitorii. Pentru alte dispoziții, a se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din 
directivă ar trebui să se aplice și în cazul FIA.
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Amendamentul 1165
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă sau, în cazul în care sunt necesare 
informații de la părți terțe (cum ar fi 
auditul investițiilor subiacente ale FIA), 
în cel târziu șase luni de la închiderea 
exercițiului;

Or. en

Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată.

Amendamentul 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă sau, în cazul în care sunt necesare 
informații de la părți terțe (cum ar fi 
auditul investițiilor subiacente ale FIA), 
în cel târziu șase luni de la închiderea 
exercițiului;

Or. en
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Justificare

Auditarea fondurilor de capital privat poate necesita, întâi, finalizarea auditării societăților 
din portofoliu și orice perioadă obligatorie stabilită în prezenta directivă trebuie să acorde 
suficient timp pentru realizarea acesteia, ținând seama de perioada în care respectivele 
societăți din portofoliu trebuie să-și elaboreze situația conturilor. Prin urmare, o perioadă 
obligatorie de patru luni pentru FIA nu ar fi adecvată.

Amendamentul 1167
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă sau, în cazul în care sunt necesare 
informații de la părți terțe (cum ar fi 
auditul investițiilor subiacente ale FIA), 
în cel târziu șase luni de la închiderea 
exercițiului; 

Or. en

Amendamentul 1168
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă;

(a) un raport anual pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA pentru fiecare 
exercițiu financiar, la cel târziu patru luni 
de la sfârșitul perioadei la care acesta se 
referă sau, în cazul în care sunt necesare 
informații de la părți terțe (cum ar fi 
auditul investițiilor subiacente ale FIA), 
în cel târziu șase luni de la închiderea 
exercițiului;



PE439.133v01-00 102/112 AM\805040RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Un AFIA ar trebui să furnizeze autorității competente raportul anual al fiecărui fond pe care 
îl administrează și, trimestrial, o listă a fondurilor pe care le administrează. Celelalte 
dispoziții ale articolului 21 sunt adecvate [articolul 21 alineatul (1)] în cazul fondurilor care 
tranzacționează în mod regulat pe piețe publice și [articolul 21 alineatul (2)] în cazul 
fondurilor care dețin drepturi de rambursare. Nu este adecvată aplicarea acestora fondurilor 
care investesc numai în titluri de valoare necotate sau în fonduri de tip închis.

Amendamentul 1169
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un AFIA care administrează unul 
sau mai multe FIA care utilizează efectul 
de levier în într-un mod sistemic 
semnificativ furnizează autorităților 
competente din statul său membru de 
origine informații referitoare la nivelul 
global al efectului de levier utilizat de 
fiecare FIA administrat, o defalcare pe 
efect de levier rezultând din împrumuturi 
de numerar sau titluri de valoare și efect 
de levier încorporat în instrumentele 
financiare derivate și, dacă sunt date 
cunoscute, măsura în care activele FIA 
au fost refolosite în cadrul unor acorduri 
care au dat naștere efectului de levier.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut în numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.

Or. en
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Justificare

Amendamentul este în conformitate cu propunerea de compromis a Președinției suedeze. 
Obligațiile de raportare către autorități (articolele 22, 23, 24) sunt incluse acum la articolul 
21. Prezentul amendament justifică și suplimentează obligațiile de raportare către 
autoritățile competente.

Amendamentul 1170
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un AFIA care administrează unul 
sau mai multe FIA care utilizează efectul 
de levier în într-un mod sistemic 
semnificativ furnizează autorităților 
competente din statul său membru de 
origine informații referitoare la nivelul
global al efectului de levier utilizat de 
fiecare FIA administrat, o defalcare pe 
efect de levier rezultând din împrumuturi 
de numerar sau titluri de valoare și efect 
de levier încorporat în instrumentele 
financiare derivate și, dacă sunt date 
cunoscute, măsura în care activele FIA 
au fost refolosite în cadrul unor acorduri 
care au dat naștere efectului de levier.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut în numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.

Or. en

Justificare

Comunicarea efectelor de levier cu importanță sistemică.
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Amendamentul 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Fiecare autoritate competentă 
publică periodic cifre consolidate privind 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (1) și (2).

Or. en

Justificare

Publicarea informațiilor consolidate va ajuta investitorii și publicul larg să evalueze 
adevăratele rezultate ale FIA, un subiect care până acum a fost, în general, opac, ca urmare 
a unei practici bine stabilite a industriei de a comunica numai informații selective.

Amendamentul 1172
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 21 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Nicio dispoziție din prezenta directivă 
nu împiedică un AFIA să transmită 
autorității sale competente că anumite 
informații furnizate de acesta, în temeiul 
prezentei directive, reprezintă un secret 
comercial sau informații confidențiale, 
fără a aduce atingere posibilității 
autorității competente de a face schimb de 
informații cu alte autorități competente în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

În afara protecției datelor personale, secretele comerciale sau informațiile confidențiale ar 
trebui protejate pentru a nu fi comunicate altor persoane decât autoritățile competente, spre 
a nu afecta societățile în care investesc AFIA.
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Amendamentul 1173
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al unui AFIA au acces la 
informațiile privind utilizarea vânzării în 
lipsă în numele FIA administrat de AFIA 
în scopul determinării măsurii în care 
utilizarea vânzării în lipsă contribuie la 
crearea de riscuri sistemice în sistemul 
financiar sau a riscului de piețe 
dezordonate. Autoritățile competente din 
statele membre de origine se asigură, de 
asemenea, că astfel de informații, 
consolidate cu privire la toți AFIA pe care 
îi supraveghează, sunt puse la dispoziția 
autorităților competente, AEVMP și 
CERS prin intermediul procedurii 
stabilite la articolul 46 privind cooperarea 
în domeniul supravegherii.

Or. en

Justificare

Comunicarea vânzărilor în lipsă cu importanță sistemică.

Amendamentul 1174
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1), 

(4) Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
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(2) și (3), precum și frecvența acestora. precum și frecvența acestora. Aceste acte 
sunt adecvate și proporționale și se 
adaptează tipului de AFIA și FIA la care 
se referă, având în vedere, printre altele, 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

În timp ce un AFIA ar trebui să furnizeze autorității competente raportul anual al fiecărui 
fond pe care îl administrează (în termen de șase luni de la sfârșitul anului - a se vedea mai 
sus) și, trimestrial, o listă a fondurilor pe care le administrează, celelalte dispoziții ale 
articolului 21 sunt adecvate [articolul 21 alineatul (1)] numai în cazul fondurilor care 
tranzacționează în mod regulat pe piețe publice și [articolul 21 alineatul (2)] în cazul 
fondurilor care dețin drepturi de rambursare. Nu este adecvată aplicarea acestora fondurilor 
care investesc numai în titluri de valoare necotate sau în fonduri de tip închis.

În plus, directiva ar trebui să aibă în vedere mai bine specificitățile diferitelor tipuri de FIA.

Amendamentul 1175
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1), 
(2) și (3), precum și frecvența acestora.

(4) Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
precum și frecvența acestora. Aceste acte 
sunt adecvate și proporționale și se 
adaptează tipului de AFIA și FIA la care 
se referă, având în vedere, printre altele, 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, de structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA.

Or. en
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Justificare

Un AFIA ar trebui să furnizeze autorității competente raportul anual al fiecărui fond pe care 
îl administrează și, trimestrial, o listă a fondurilor pe care le administrează. Celelalte 
dispoziții ale articolului 21 sunt adecvate [articolul 21 alineatul (1)] în cazul fondurilor care 
tranzacționează în mod regulat pe piețe publice și [articolul 21 alineatul (2)] în cazul 
fondurilor care dețin drepturi de rambursare. Nu este adecvată aplicarea acestora fondurilor 
care investesc numai în titluri de valoare necotate sau în fonduri de tip închis.

Amendamentul 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1), 
(2) și (3), precum și frecvența acestora.

(4) Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
precum și frecvența acestora. Aceste acte 
sunt adecvate și proporționale și se 
adaptează tipului de AFIA și FIA la care 
se referă, având în vedere, printre altele, 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA.

Or. en

Justificare

Măsurile de aplicare de nivelul 2 ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să sancționeze 
entități în mod nejustificat, având în vedere că nu există beneficii clare care decurg din 
costurile de respectare a obligațiilor.
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Amendamentul 1177
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1),
(2) și (3), precum și frecvența acestora.

(4) Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
precum și frecvența acestora. Aceste acte 
sunt adecvate și proporționale și se 
adaptează tipului de AFIA și FIA la care 
se referă, având în vedere, printre altele, 
dimensiunea, resursele, complexitatea, 
natura, investițiile, strategiile și tehnicile 
de investiții diferite, structurile și 
investitorii diferitelor tipuri de AFIA.

Or. en

Amendamentul 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1),
(2) și (3), precum și frecvența acestora.

(4) Comisia adoptă actele delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), care 
pot fi adaptate și completate în funcție de 
evoluția tehnicilor financiare, precum și 
frecvența acestora.

Or. en

Justificare

Comisia are dreptul de a adapta obligațiile de comunicare de informații la evoluția tehnicilor 
financiare, în caz contrar scopul obligațiilor de comunicare de informații poate fi anulat de 
tehnicile „inovatoare”.
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Amendamentul 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia adoptă, de asemenea, acte 
delegate privind tipul informațiilor 
publicate în temeiul alineatul (3a). 
Respectivele acte care au ca obiectiv 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu
articolele 49a, 49b și 49c.

Or. en

Justificare

Comisia are dreptul de a adapta obligațiile de comunicare de informații la evoluția tehnicilor 
financiare, în caz contrar scopul obligațiilor de comunicare de informații poate fi anulat de 
tehnicile „inovatoare”.

Amendamentul 1180
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de raportare menționate la alineatele (1),
(2) și (3), precum și frecvența acestora.

(4) Comisia poate stabili, prin intermediul  
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), 
precum și frecvența acestora.

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 
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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.

Amendamentul 1181
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 21 nu se aplică societăților 
industriale de tip holding ale căror acțiuni 
sunt tranzacționate pe o piață 
reglementată din UE în măsura în care 
acestea dețin acțiuni la filialele lor sau la 
societățile lor asociate în scopul aplicării 
unei strategii de afaceri în domeniul 
industrial și care nu sunt înființate în 
scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii lor prin vânzare într-un 
anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Prezentul articol prevede obligații de raportare a informațiilor relevante numai în cazul 
fondurilor speculative (vânzări în lipsă, gestionarea lichidităților, etc.). Acest tip de raportare 
ar implica o sarcină de raportare suplimentară inutilă pentru societățile industriale de tip 
holding cotate.
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Amendamentul 1182
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Articolul 21 nu se aplică fondurilor 
de tip închis fără drepturi de rambursare.

Or. en

Justificare

Prezentul articol prevede obligații de raportare a informațiilor relevante numai în cazul 
fondurilor speculative (vânzări în lipsă, gestionarea lichidităților, etc.). Acest tip de raportare 
ar implica o sarcină de raportare suplimentară inutilă pentru fondurilor de tip închis.

Amendamentul 1183
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Confidențialitate

Nicio dispoziție din prezenta directivă nu 
împiedică un AFIA să transmită 
autorității sale competente că anumite 
informații furnizate de acesta, în temeiul 
prezentei directive, reprezintă un secret 
comercial sau informații confidențiale, 
fără a aduce atingere posibilității 
autorității competente de a face schimb de 
informații cu alte autorități competente în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
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every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


