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Amendamentul 1433
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comercializarea de acțiuni sau unități ale
FIA în statul membru de origine

Comercializarea de acțiuni sau unități ale 
FIA domiciliat în Uniunea Europeană

Or. en

Amendamentul 1434
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comercializarea de acțiuni sau unități ale 
FIA în statul membru de origine

Comercializarea de acțiuni sau unități ale 
FIA într-un stat membru

Or. en

Justificare

Autorizația de introducere pe piață ar trebui acordată de statul membru în care FIA va fi 
comercializat.

Amendamentul 1435
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un AFIA autorizat poate comercializa
investitorilor profesioniști în statul
membru de origine acțiuni sau unități ale 
FIA deîndată ce sunt îndeplinite condițiile 

1. Unități sau acțiuni ale unui FIA 
autorizat pot fi comercializate
investitorilor profesioniști într-un stat
membru acțiuni sau unități ale FIA 
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specificate la prezentul articol. deîndată ce sunt îndeplinite condițiile 
specificate la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Autorizația este acordată FIA (consecvență cu amendamentul anterior).

Amendamentul 1436
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un AFIA autorizat poate comercializa 
investitorilor profesioniști în statul membru 
de origine acțiuni sau unități ale FIA 
deîndată ce sunt îndeplinite condițiile 
specificate la prezentul articol. 

1. Un AFIA autorizat poate comercializa 
către investitorii profesioniști în statul 
membru de origine și/sau în orice alt stat 
membru acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat în Uniune de îndată ce sunt 
îndeplinite condițiile specificate la 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Amendamentul 1437
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un AFIA autorizat poate comercializa 
investitorilor profesioniști în statul membru 
de origine acțiuni sau unități ale FIA 
deîndată ce sunt îndeplinite condițiile 
specificate la prezentul articol. 

1. Un AFIA autorizat poate comercializa 
către investitorii profesioniști în statul 
membru de origine al AFIA acțiuni sau 
unități ale FIA stabilit în Uniune de îndată 
ce sunt îndeplinite condițiile specificate la 
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prezentul articol. 

Or. en

Justificare

Reglementările naționale privind plasamentele private ar trebui să coexiste cu pașaportul 
european de comercializare a AIF, permițând comercializarea într-un stat membru a
fondurilor din țări terțe, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Amendamentul 1438
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AFIA trimite autorităților competente 
din statul său membru de origine o 
notificare referitoare la fiecare FIA pe care 
intenționează să îl comercializeze.

2. AFIA trimite AEVMP și autorităților 
competente din statul său membru de 
origine o notificare referitoare la fiecare 
FIA pe care intenționează să îl 
comercializeze.

Or. en

Justificare

Toate raportările și notificările ar trebui adresate AEVMP, în calitatea sa de controlor final 
al AFIA.

Amendamentul 1439
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AFIA trimite autorităților competente 
din statul său membru de origine o 
notificare referitoare la fiecare FIA pe care 
intenționează să îl comercializeze.

2. Pentru fiecare FIA pe care intenționează 
să îl comercializeze, AFIA trimite o 
notificare autorităților competente din 
statul membru în care FIA este domiciliat.

Or. en
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Amendamentul 1440
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AFIA trimite autorităților competente 
din statul său membru de origine o 
notificare referitoare la fiecare FIA pe care 
intenționează să îl comercializeze.

2. AFIA trimite autorităților competente 
dintr-un stat membru o notificare 
referitoare la fiecare FIA pe care 
intenționează să îl comercializeze în statul 
membru respectiv.

Or. en

Justificare

Autorizația de introducere pe piață ar trebui acordată de statul membru în care FIA va fi 
comercializat.

Amendamentul 1441
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea FIA pe care intenționează 
să îl comercializeze și informații cu privire 
la domicilierea FIA;

(a) o scrisoare de notificare conținând un 
program de activitate care să identifice
FIA pe care acesta dorește să îl 
comercializeze și informații privind 
domicilierea FIA;

Or. en
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Amendamentul 1442
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea FIA pe care intenționează 
să îl comercializeze și informații cu privire 
la domicilierea FIA;

(a) identificarea FIA pe care intenționează 
să îl comercializeze și informații cu privire 
la stabilirea FIA;

Or. en

Amendamentul 1443
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un certificat care să ateste că AFIA 
în cauză este autorizat;

Or. en

Amendamentul 1444
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lista statelor membre în care AFIA 
intenționează să comercializeze 
investitorilor profesioniști unitățile sau 
acțiunile unui FIA aflat în administrarea 
sa;

Or. en
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Amendamentul 1445
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații cu privire la dispozițiile luate 
pentru a împiedica comercializarea 
unităților sau acțiunilor respectivului FIA 
către investitori de retail, inclusiv în cazul 
în care AFIA se bazează pe activitatea unor 
entități independente pentru a furniza 
servicii de investiții cu privire la FIA sale.

(d) informații cu privire la dispozițiile luate 
pentru a împiedica comercializarea 
unităților sau acțiunilor respectivului FIA 
către investitori de retail, inclusiv în cazul 
în care AFIA se bazează pe activitatea unor 
entități independente pentru a furniza 
servicii de investiții cu privire la FIA sale, 
atunci când este cazul.

Or. en

Amendamentul 1446
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile competente din statul 
membru în care FIA este domiciliat 
transmit fără întârziere notificarea 
menționată la alineatul (2):
(a) autorităților competente ale statului 
membru de origine al AFIA, în cazul în 
care FIA nu este domiciliat în același stat 
membru; și  
(b) autorităților competente din statul 
membru în care AFIA intenționează să 
comercializeze FIA.

Or. en
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Amendamentul 1447
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cel târziu zece zile lucrătoare de la 
data primirii notificării complete în temeiul 
alineatului (2), autoritățile competente ale 
statului membru de origine informează 
AFIA dacă poate începe comercializarea 
FIA identificat în notificarea menționată la 
alineatul (2).

3. Autoritățile competente din statul 
membru în care FIA este domiciliat, în cel 
târziu zece zile lucrătoare de la data 
primirii notificării complete de către 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA, în cazul în care FIA 
nu este domiciliat în același stat membru, 
și autorităților competente din statul 
membru în care AFIA intenționează să 
comercializeze FIA, informează AFIA 
dacă poate începe comercializarea FIA 
identificat în notificarea menționată la 
alineatul (2). Autoritățile competente din 
statul membru în care FIA este domiciliat 
informează, de asemenea, autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine al AFIA, în cazul în care FIA nu 
este domiciliat în același stat membru, 
precum și autoritățile competente din 
statul membru în care AFIA 
intenționează să comercializeze FIA, dacă 
AFIA poate începe comercializarea de 
acțiuni sau unități ale FIA. 

Sub rezerva măsurilor de implementare 
menționate în al treilea paragraf, 
autoritățile competente pot impune 
restricții sau condiții la comercializarea 
FIA în temeiul prezentului articol.
Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să detalieze tipurile de restricții și 
condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA în temeiul 
paragrafului al doilea al prezentului 
alineat. 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).
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Or. en

Amendamentul 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cel târziu zece zile lucrătoare de la 
data primirii notificării complete în temeiul 
alineatului (2), autoritățile competente ale 
statului membru de origine informează 
AFIA dacă poate începe comercializarea 
FIA identificat în notificarea menționată la 
alineatul (2).

3. În cel târziu douăzeci de zile lucrătoare 
de la data primirii notificării complete în 
temeiul alineatului (2), autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
informează AFIA dacă poate începe 
comercializarea FIA identificat în 
notificarea menționată la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1449
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cel târziu zece zile lucrătoare de la 
data primirii notificării complete în temeiul 
alineatului (2), autoritățile competente ale 
statului membru de origine informează 
AFIA dacă poate începe comercializarea 
FIA identificat în notificarea menționată la 
alineatul (2).

3. În cel târziu două luni de la data primirii 
notificării complete în temeiul alineatului 
(2), autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează AFIA dacă 
poate începe comercializarea FIA 
identificat în notificarea menționată la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este necesar ca autoritățile competente să aibă la dispoziție suficient timp înainte de 
acordarea autorizației.
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Amendamentul 1450
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva măsurilor de implementare 
menționate în al treilea paragraf, 
autoritățile competente pot impune 
restricții sau condiții la comercializarea 
FIA în temeiul prezentului articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1451
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să detalieze tipurile de restricții și 
condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA în temeiul 
paragrafului al doilea al prezentului 
alineat. 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
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Amendamentul 1452
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsuri de implementare
care să detalieze tipurile de restricții și 
condițiile care pot fi impuse comercializării 
FIA în temeiul paragrafului al doilea al 
prezentului alineat. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 49 alineatul (3).

Comisia poate stabili, prin intermediul  
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
detalieze tipurile de restricții și condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA în 
temeiul paragrafului al doilea al 
prezentului alineat.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1453
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fără a aduce atingere articolului 32 
alineatul (1) statele membre se asigură că 
FIA administrate de AFIA sunt 
comercializate doar investitorilor 
profesioniști.

4. Autoritățile competente din statul 
membru în care FIA este domiciliat pot 
împiedica comercializarea FIA doar în 
cazul în care, potrivit informațiilor din 
notificare, administrarea AFIA a FIA nu 
ar respecta una sau mai multe din 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en



AM\805044RO.doc 13/182 PE439.135v01-00

RO

Amendamentul 1454
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În conformitate cu prezenta directivă, 
AFIA poate comercializa pe teritoriul său 
FIA domiciliate în afara Uniunii. Această 
posibilitate este condiționată de 
domicilierea AFIA în Uniune sau de 
existența unui acord de cooperare și a 
unui schimb eficient al tuturor 
informațiilor relevante pentru 
monitorizarea riscurilor sistemice între:
(a) autoritățile competente din statul 
membru în care este comercializat FIA și 
autoritățile competente din țara terță;
(b) AFIA și autoritatea sa de 
supraveghere;
(c) autoritatea de supraveghere a AFIA și 
AEVMP.

Or. en

Justificare

Directiva are scopul să reglementeze activitatea administratorilor fondurilor de investiții 
nereglementate în prezent. Un alt obiectiv este facilitarea distribuției în UE. O abordare 
consecventă este, prin urmare, importantă.

Amendamentul 1455
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Sub rezerva legislației naționale, statul 
membru de origine al AFIA poate 
autoriza un AFIA să comercializeze pe 
teritoriul său un FIA domiciliat în afara 
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Uniunii. 
În cazul în care FIA permite rambursări 
la opțiunea investitorilor, această 
posibilitate este condiționată de 
domicilierea AFIA în Uniune sau de 
existența unui acord de cooperare și a 
unui schimb eficient al tuturor 
informațiilor relevante pentru 
monitorizarea riscurilor sistemice între:
(a) autoritățile competente din statul 
membru în care este comercializat FIA și 
autoritățile competente din țara terță;
(b) AFIA și autoritatea sa de 
supraveghere;
(c) autoritatea de supraveghere a AFIA și 
AEVMP.

Or. en

Justificare

Noul alineat 4a, care permite statelor membre să își mențină derogările cu privire la 
propriile plasamente private, este esențial pentru a se evita să se aducă prejudicii grave 
fondurilor de pensii UE și altor investitori în cazul în care aceștia ar fi în imposibilitatea de a 
avea acces la fonduri administrate în afara UE.

Amendamentul 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fără a aduce atingere dispozițiilor din 
Capitolul VI, statele membre pot permite 
AFIA să comercializeze investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor acțiuni 
sau unități ale FIA stabilite într-o țară 
terță sau nu intră sub incidența prezentei 
directive. 

Or. en
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Justificare

Reglementările naționale privind plasamentele private ar trebui să coexiste cu pașaportul 
european de comercializare a AIF, permițând comercializarea într-un stat membru a 
fondurilor din țări terțe, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Amendamentul 1457
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentei directive, statele membre pot 
permite sau permit în continuare 
comercializarea oricărui FIA care nu 
intră sub incidența prezentei directive 
investitorilor profesionali de pe teritoriul 
lor în condițiile respectării legislației 
naționale.

Or. en

Amendamentul 1458
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre pot permite unui 
AFIA autorizat care administrează un 
FIA stabilit într-o țară terță să 
comercializeze acțiuni sau unități ale FIA 
investitorilor profesionali de pe teritoriul 
lor.

Or. en

Justificare

Aceasta permite continuarea activităților existente ale țărilor terțe în acele jurisdicții UE 
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care decid în acest fel, în conformitate cu principiul subsidiarității. AFIA autorizat este 
reglementat în întregime și în mod transparent de o autoritate competentă de pe teritoriul 
UE.

Amendamentul 1459
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Măsurile menționate la alineatul (2) 
litera (f) intră sub incidența legislației și 
supravegherii statului membru în care 
FIA va fi comercializat.

Or. en

Amendamentul 1460
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Statele membre se asigură că 
notificarea și atestarea menționate la 
alineatul (2) sunt transmise într-o limbă 
uzuală în mediul financiar internațional.
Statele membre se asigură, de asemenea, 
că transmiterea și completarea pe cale 
electronică a documentelor menționate la 
alineatul (3) sunt acceptate de autoritățile 
lor competente.

Or. en
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Amendamentul 1461
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul 
(3), AFIA anunță în scris autoritatea 
competentă a statului membru în care 
FIA este domiciliat, cu cel puțin o lună 
înainte de implementarea modificării 
respective.
Autoritățile competente din statul membru 
în care FIA este domiciliat informează 
fără întârziere cu privire la aceste 
schimbări autoritățile competente ale 
statului membru de origine al AFIA, în 
cazul în care FIA nu este domiciliat în 
același stat membru, și autoritățile
competente din statul membru în care 
FIA este comercializat.

Or. en

Amendamentul 1462
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4d. Fără a aduce atingere articolului 32 
alineatul (1) statele membre se asigură că 
FIA administrate de AFIA sunt 
comercializate doar investitorilor 
profesioniști.

Or. en
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Amendamentul 1463
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4e. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2), 
Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să detalieze:
(a) forma și conținutul modelului 
standard de scrisoare de notificare;
(b) forma și conținutul modelului 
standard de certificat;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, normele 
și principiile generale privind mecanismele de control ale statelor membre de exercitare a 
competențelor lor de implementare ar trebui stabilite în avans printr-un regulament adoptat 
în conformitate cu procedura legislativă ordinară. În așteptarea adoptării noului regulament 
și pentru a se evita eventuale întreruperi ale activității legislative ale Uniunii în timpul 
perioadei interimare, controlul ar trebui efectuat de către statele membre în conformitate cu 
dispozițiile Deciziei Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 care stabilesc procedurile de 
exercitare ale competențelor de implementare conferite Comisiei*, cu condiția ca aceste 
dispoziții să rămână compatibile cu tratatele modificate. Referirile la aceste dispoziții ar 
trebui totuși înlocuite cu referiri la normele și principiile stabilite în noul regulament, de 
îndată ce regulamentul respectiv intră în vigoare

* JO L 184, 17.7.1999, p. 23

Amendamentul 1464
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail.

1. Fără a se aduce atingere altor 
instrumente legislative ale UE, statele 
membre pot permite AFIA comercializarea 
micilor investitori în general sau anumitor 
categorii de mici investitori de pe teritoriul 
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lor acțiuni sau unități ale FIA, indiferent 
dacă aceste FIA sunt comercializate la 
nivel transfrontalier sau pe piața 
națională.

În acest sens statele membre pot impune
AFIA sau FIA cerințe mai stricte.

În astfel de cazuri, statele membre pot 
adopta cerințe suplimentare referitoare la 
funcționarea, organizarea și 
comercializarea FIA vândute micilor 
investitori (sau unei combinații de mici 
investitori și investitori profesionali) pe 
teritoriul lor sau la activitățile AFIA care 
administrează aceste FIA. Totuși, statele 
membre nu pot împiedica comercializarea 
transfrontalieră a FIA micilor investitori 
prin impunerea unor cerințe mai stricte 
sau suplimentare FIA stabilite într-un alt 
stat membru decât FIA stabilite pe 
propriul lor teritoriu.

Or. en

Justificare

Este necesar să se recunoască faptul că anumite tipuri de FIA, precum trusturile de investiții, 
sunt deja cuprinse în legislația UE, inclusiv în directiva privind prospectele și directiva 
privind transparența. Legislația existentă conferă anumite drepturi acelor FIA supuse 
cerințelor sale, inclusiv dreptul de a deplasa FIA peste frontiere în scopuri comerciale.
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Amendamentul 1465
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail.

1. Fără a se aduce atingere altor 
instrumente legislative ale UE, statele 
membre pot permite AFIA comercializarea 
micilor investitori în general sau anumitor 
categorii de mici investitori de pe teritoriul 
lor acțiuni sau unități ale FIA, indiferent 
dacă aceste FIA sunt comercializate la 
nivel transfrontalier sau pe piața 
națională.

În acest sens statele membre pot impune
AFIA sau FIA cerințe mai stricte.

În astfel de cazuri, statele membre pot
adopta cerințe suplimentare referitoare la 
funcționarea, organizarea și 
comercializarea FIA vândute micilor 
investitori (sau unei combinații de mici 
investitori și investitori profesionali) pe 
teritoriul lor sau la activitățile AFIA care 
administrează aceste FIA. Totuși, statele 
membre nu pot împiedica comercializarea 
transfrontalieră a FIA micilor investitori 
prin impunerea unor cerințe mai stricte 
sau suplimentare FIA stabilite într-un alt 
stat membru decât FIA stabilite pe 
propriul lor teritoriu.

Or. en

Justificare

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
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additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Amendamentul 1466
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail.

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA domiciliate în 
Uniune micilor investitori.

Or. en

Justificare

Este necesar, pentru protecția micilor investitori, să se limiteze posibilitatea acestora la a 
investi doar în FIA domiciliate în Comunitate. FIA din țări terțe nu pot garanta investitorilor 
europeni același nivel de protecție.

Amendamentul 1467
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail.

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA micilor investitori, 
cu condiția ca fiecare investiție să 
reprezinte cel puțin suma de 50 000 EUR. 

Or. en

Justificare

Introducerea de praguri pentru comercializarea de FIA oferă protecție  micilor investitori 
(micii deținători de economii) împotriva riscurilor. Criza financiară a arătat că chiar un 
număr mare de investitori profesionali (instituționali) nu au fost în măsură să identifice 



PE439.135v01-00 22/182 AM\805044RO.doc

RO

riscurile existente în portofoliile lor.

Amendamentul 1468
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail.

1. Statele membre pot permite pe teritoriul 
lor comercializarea FIA micilor investitori, 
cu condiția ca fiecare investiție să 
reprezinte cel puțin suma de 50 000 EUR. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1469
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens statele membre pot impune
AFIA sau FIA cerințe mai stricte.

În acest sens, AEVMP elaborează 
orientări și, când este cazul, propune
cerințe mai stricte aplicabile AFIA sau 
FIA. 

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să elaboreze 
orientări care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a prezentei 
directive în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare.
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Amendamentul 1470
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre nu permit 
comercializarea FIA micilor investitori pe 
teritoriul lor dacă aceste FIA investesc 
mai mult de 30% în alte FIA care nu 
beneficiază de pașaportul european, cu 
excepția cazului în care FIA este de tip 
închis și deține valori mobiliare admise la 
tranzacționarea pe piață sau fac obiectul 
unei cereri de admitere la tranzacționare 
pe o piață reglementată, stabilită și care 
funcționează pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Incapacitatea statelor membre de a permite comercializarea unor astfel de FIA micilor 
investitori de pe teritoriul lor poate avea un efect negativ asupra micilor investitori în FIA 
respective, deoarece aceasta i-ar împiedica să aibă un cuvânt de spus în chestiuni legate de 
drepturi, oferte deschise și alte forme de mărire de capital realizate de aceste FIA. S-ar crea 
în acest fel o inconsecvență cu drepturile de preempțiune și cu alte cerințe cuprinse în 
legislația UE actuală - precum directiva privind transparența - pentru a asigura tratamentul 
echitabil și egal al acționarilor emitenților ale căror valori mobiliare sunt comercializate pe 
o piață europeană reglementată.

Amendamentul 1471
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail, în termen de un an de la data 
menționată la articolul 54 alineatul (1) 
informează Comisia despre:

2. Fără a aduce atingere articolului 32 
alineatul (1) statele membre permit 
comercializarea de acțiuni și unități care 
fac obiectul unei oferte publice în curs, 
stabilită într-un prospect redactat și 
publicat în conformitate cu Directiva 
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2003/71/CE. 
(a) tipurile de FIA pe care AFIA le poate 
comercializa pe teritoriul lor investitorilor 
de retail;
(b) obligațiile suplimentare impuse de 
statul membru pentru comercializarea 
FIA investitorilor de retail pe teritoriul 
său.
Statele membre informează Comisia în 
legătură cu orice schimbări ulterioare 
referitoare la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Directiva privind prospectele este destinată să permită comercializarea transfrontalieră de 
acțiuni. Acest amendament confirmă faptul că Directiva privind AFIA nu împiedică 
realizarea unei oferte în conformitate cu Directiva privind prospectele.

Amendamentul 1472
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail, în termen de un an de la data 
menționată la articolul 54 alineatul (1) 
informează Comisia despre:

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA micilor investitori,
cu condiția ca fiecare investiție să 
reprezinte cel puțin suma de 50 000 EUR, 
în termen de un an de la data menționată la 
articolul 54 alineatul (1) informează 
Comisia și AEVMPdespre:

Or. en

Justificare

Introducerea de praguri pentru comercializarea de FIA oferă protecție micilor investitori 
(micii deținători de economii) împotriva riscurilor. Criza financiară a arătat că chiar un 
număr mare de investitori profesionali (instituționali) nu au fost în măsură să identifice 
riscurile existente în portofoliile lor.
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Amendamentul 1473
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail, în termen de un an de la data 
menționată la articolul 54 alineatul (1) 
informează Comisia despre:

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA micilor investitori,
cu condiția ca fiecare investiție să 
reprezinte cel puțin suma de 50 000 EUR, 
în termen de un an de la data menționată la 
articolul 54 alineatul (1) informează 
Comisia și AEVMP despre:

Or. en

Justificare

Introducerea de praguri pentru comercializarea de FIA oferă protecție  micilor investitori 
(micii deținători de economii) împotriva riscurilor. Criza financiară a arătat că chiar un 
număr mare de investitori profesionali (instituționali) nu au fost în măsură să identifice 
riscurile existente în portofoliile lor.

Amendamentul 1474
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA investitorilor de 
retail, în termen de un an de la data 
menționată la articolul 54 alineatul (1) 
informează Comisia despre:

2. Statele membre care permit pe teritoriul 
lor comercializarea FIA micilor investitori, 
în termen de un an de la data menționată la 
articolul 54 alineatul (1) informează 
Comisia și AEVMP despre:

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să elaboreze 
orientări care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a prezentei 
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directive în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare.

Amendamentul 1475
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligațiile suplimentare impuse de 
statul membru pentru comercializarea FIA 
investitorilor de retail pe teritoriul său.

(b) obligațiile suplimentare impuse de 
statul membru pentru comercializarea FIA 
micilor investitori pe teritoriul său, în 
conformitate cu orientările AEVMP 
menționate mai sus.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să elaboreze 
orientări care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a prezentei 
directive în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare.

Amendamentul 1476
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia în 
legătură cu orice schimbări ulterioare 
referitoare la primul paragraf.

Statele membre informează Comisia și 
ESMA în legătură cu orice schimbări 
ulterioare referitoare la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Introducerea de praguri pentru comercializarea de FIA oferă protecție micilor investitori 
(micii deținători de economii) împotriva riscurilor. Criza financiară a arată că chiar un 
număr mare de investitori profesionali (instituționali) nu au fost în măsură să identifice 
riscurile existente în portofoliile lor.
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Amendamentul 1477
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia în 
legătură cu orice schimbări ulterioare 
referitoare la primul paragraf.

Statele membre informează Comisia și 
AEVMP în legătură cu orice schimbări 
ulterioare referitoare la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Introducerea de praguri pentru comercializarea de FIA oferă protecție micilor investitori 
(micii deținători de economii) împotriva riscurilor. Criza financiară a arată că chiar un 
număr mare de investitori profesionali (instituționali) nu au fost în măsură să identifice 
riscurile existente în portofoliile lor.

Amendamentul 1478
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia în 
legătură cu orice schimbări ulterioare 
referitoare la primul paragraf.

Statele membre informează AEVMP și 
Comisia în legătură cu orice schimbări 
ulterioare referitoare la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să elaboreze 
orientări care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a prezentei 
directive în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare.



PE439.135v01-00 28/182 AM\805044RO.doc

RO

Amendamentul 1479
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 33

Condiții de comercializare în alte state 
membre
1. În cazul în care un AFIA autorizat 
dorește să comercializeze în alt stat 
membru investitorilor profesioniști 
unitățile sau acțiunile unui FIA, acesta 
transmite autorităților competente din 
statul său membru de origine următoarele 
documente: 

(a) o scrisoare de notificare 
conținând un program de 
activitate care să identifice FIA 
pe care acesta dorește să îl 
comercializeze și informații 
privind domicilierea FIA;
(b) regulamentul sau actele 
constitutive ale FIA;
(c) o descriere a FIA sau orice 
informații cu privire la acesta 
puse la dispoziția investitorilor;
(d) indicarea statului membru 
în care intenționează să 
comercializeze investitorilor 
profesioniști unitățile sau 
acțiunile unui FIA aflat în 
administrarea sa;
(e) măsurile luate pentru 
comercializarea FIA și, după caz, 
informații privind măsurile luate 
pentru a împiedica 
comercializarea către investitorii 
de retail a unităților sau 
acțiunilor respectivului FIA. 

2. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine, transmit autorităților 

eliminat



AM\805044RO.doc 29/182 PE439.135v01-00

RO

competente din statul membru unde va fi 
comercializat FIA documentația completă 
menționată la alineatul (1) în cel mult 
zece zile de la primirea ei. Acestea includ 
și un certificat care să ateste că AFIA în 
cauză este autorizat.
3. La transmiterea documentației, 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine al AFIA notifică de 
îndată AFIA cu privire la transmitere. 
AFIA poate începe comercializarea FIA 
în statul membru gazdă de la data 
respectivei notificări.
4. Măsurile menționate la alineatul 
(1) litera (e) intră sub incidența legislației 
și supravegherii statului membru gazdă.
5. Statele membre se asigură că 
scrisoarea de notificare și atestarea 
menționate la alineatul (1) sunt transmise 
într-o limbă uzuală în mediul financiar 
internațional.
Statele membre se asigură că transmiterea 
și completarea pe cale electronică a 
documentelor menționate la alineatul (2) 
sunt acceptate de autoritățile lor 
competente.
6. În caz de modificare a 
informațiilor comunicate în conformitate 
cu alineatul (2), AFIA anunță în scris 
autoritatea competentă a statului său 
membru de origine, cu cel puțin o lună 
înainte de implementarea modificării 
respective.
Autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează de îndată 
autoritățile competente ale statului 
membru gazdă în legătură respectivele 
modificări.
7. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2), 
Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să detalieze:

(a) forma și conținutul 
modelului standard de scrisoare 
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de notificare; 
(b) forma și conținutul 
modelului standard de certificat;

8. AFIA pot comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru diferit de statul 
membru de origine al AFIA doar de la 
data menționată în articolul 54 alineatul 
(1) al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 1480
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un AFIA autorizat 
dorește să comercializeze în alt stat 
membru investitorilor profesioniști 
unitățile sau acțiunile unui FIA, acesta 
transmite autorităților competente din 
statul său membru de origine următoarele 
documente: 

1. În cazul în care un AFIA autorizat 
dorește să comercializeze în alt stat 
membru investitorilor profesioniști 
unitățile sau acțiunile unui FIA pe care îl 
administrează și care este stabilit în 
Uniune, acesta transmite autorităților 
competente din statul său membru de 
origine următoarele documente: 

Or. en

Amendamentul 1481
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un AFIA autorizat 
dorește să comercializeze în alt stat 

1. În cazul în care un FIA autorizat de 
AEVMP urmează să fie comercializat 
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membru investitorilor profesioniști 
unitățile sau acțiunile unui FIA, acesta 
transmite autorităților competente din 
statul său membru de origine următoarele 
documente: 

într-un stat membru investitorilor 
profesioniști, acesta transmite AEVMP 
următoarele documente:

Or. en

Justificare

Pașaportul european ar trebui emis și administrat de AEVMP.

Amendamentul 1482
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) indicarea statului membru în care 
intenționează să comercializeze 
investitorilor profesioniști unitățile sau 
acțiunile unui FIA aflat în administrarea 
sa;

(d) indicarea statului membru în care FIA
urmează să comercializeze investitorilor 
profesioniști; 

Or. en

Justificare

Pașaportul european ar trebui emis și administrat de AEVMP.

Amendamentul 1483
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsurile luate pentru comercializarea 
FIA și, după caz, informații privind 
măsurile luate pentru a împiedica 
comercializarea către investitorii de retail 
a unităților sau acțiunilor respectivului 

eliminat
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FIA. 

Or. en

Justificare

Articolul 32 oferă statelor membre opțiunea de a permite comercializarea de FIA micilor 
investitori. Ar trebui, de asemenea, să se permită statelor membre să realizeze investiții în 
toate statele membre. În plus, micii investitori care au investit în FIA înainte de noul cadru de 
reglementare ar trebui să fie în măsură să își continue activitatea după intrarea în vigoare a 
Directivei privind AFIA. Articolul 33 alineatul (1) litera (e) împiedică comercializarea FIA în 
alte state membre, precum și investițiile transfrontaliere în cadrul pieței unice europene 
realizate de micii investitori.

Amendamentul 1484
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente ale statului 
membru gazdă nu cer alte documente sau 
informații suplimentare decât cele 
menționate în prezentul articol.  

Or. en

Amendamentul 1485
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine, transmit autorităților 
competente din statul membru unde va fi 
comercializat FIA documentația completă 
menționată la alineatul (1) în cel mult zece 
zile de la primirea ei. Acestea includ și un 
certificat care să ateste că AFIA în cauză 

2. AEVMP transmite autorităților 
competente din statul membru unde va fi 
comercializat FIA documentația completă
menționată la alineatul (1) în cel mult zece 
zile de la primirea ei. Acestea includ și un 
certificat care să ateste că FIA în cauză 
este autorizat.
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este autorizat.

Or. en

Justificare

Pașaportul european ar trebui emis și administrat de AEVMP.

Amendamentul 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine, transmit autorităților 
competente din statul membru unde va fi 
comercializat FIA documentația completă 
menționată la alineatul (1) în cel mult zece
zile de la primirea ei. Acestea includ și un 
certificat care să ateste că AFIA în cauză 
este autorizat.

2. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine, transmit autorităților 
competente din statul membru unde va fi 
comercializat FIA documentația completă 
menționată la alineatul (1) în cel mult 
douăzeci de zile de la primirea ei. Acestea 
includ și un certificat care să ateste că 
AFIA în cauză este autorizat. Se aplică 
procedura prevăzută la articolul 5 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La transmiterea documentației, 
autoritățile competente ale statului membru
de origine al AFIA notifică de îndată AFIA 
cu privire la transmitere. AFIA poate 
începe comercializarea FIA în statul 
membru gazdă de la data respectivei 
notificări.

3. La transmiterea documentației, 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine al AFIA notifică de îndată AFIA 
cu privire la transmitere. În cel târziu 
douăzeci de zile lucrătoare de la 
transmitere și după ce s-au luat în 
considerație toate obiecțiile primite din 
partea autorităților competente ale 
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statului membru gazdă, autoritățile
competente ale statului membru de 
origine informează AFIA dacă are 
autorizația de a începe comercializarea 
astfel cum se propune în notificarea 
prezentată în conformitate cu alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 1488
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul 
(2), AFIA anunță în scris autoritatea 
competentă a statului său membru de 
origine, cu cel puțin o lună înainte de 
implementarea modificării respective.

6. În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul 
(2), AFIA anunță imediat în scris 
autoritatea competentă a statului său 
membru de origine.

Or. en

Amendamentul 1489
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2),
Comisia adoptă măsuri de implementare
care să detalieze:

7. Comisia poate stabili, prin intermediul  
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
detalieze:

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare; 

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare; 

(b) forma și conținutul modelului standard 
de certificat;

(b) forma și conținutul modelului standard 
de certificat;
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Comisia se asigură că astfel de acte sunt 
puse în aplicare cât mai rapid după 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1490
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care se 
vor presta serviciile documentația completă 
menționată la alineatul (2) și, după caz, la 
alineatul (3) în cel mult zece zile de la 
primirea ei, precum și un atestat care să 
certifice că au autorizat AFIA respectiv. 
Acestea notifică de îndată AFIA cu privire 
la transmitere.

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care se 
vor presta serviciile documentația completă 
menționată la alineatul (2) și, după caz, la 
alineatul (3) în cel mult două luni de la 
primirea ei, precum și un atestat care să 
certifice că au autorizat AFIA respectiv. 
Acestea notifică de îndată AFIA cu privire 
la transmitere. 

Or. en

Justificare

Este necesar ca autoritățile competente să aibă la dispoziție suficient timp înainte de 
acordarea autorizației.
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Amendamentul 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care se 
vor presta serviciile documentația completă 
menționată la alineatul (2) și, după caz, la 
alineatul (3) în cel mult zece zile de la 
primirea ei, precum și un atestat care să 
certifice că au autorizat AFIA respectiv. 
Acestea notifică de îndată AFIA cu privire 
la transmitere.

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care se 
vor presta serviciile documentația completă 
menționată la alineatul (2) și, după caz, la 
alineatul (3) în cel mult două luni de la 
primirea ei, precum și un atestat care să 
certifice că au autorizat AFIA respectiv. 
Acestea notifică de îndată AFIA cu privire 
la transmitere. Se aplică procedura 
prevăzută la articolul 5 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1492
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit autorităților 
competente din statul membru în care se 
vor presta serviciile documentația completă 
menționată la alineatul (2) și, după caz, la 
alineatul (3) în cel mult zece zile de la 
primirea ei, precum și un atestat care să 
certifice că au autorizat AFIA respectiv. 
Acestea notifică de îndată AFIA cu privire 
la transmitere.

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine transmit AEVMP și 
autorităților competente din statul membru 
în care se vor presta serviciile 
documentația completă menționată la 
alineatul (2) și, după caz, la alineatul (3) în 
cel mult zece zile lucrătoare de la primirea 
ei, precum și un atestat care să certifice că 
au autorizat AFIA respectiv. Acestea 
notifică de îndată AFIA cu privire la 
transmitere.

Or. en
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Justificare

AEVMP ar trebui să fie controlorul final și, în consecință, ar trebui să fie informată, în 
vederea monitorizării și stabilirii de statistici, cu privire la activitățile de administrare ale 
AFIA în alte state membre.

Amendamentul 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La primirea notificării de transmitere 
AFIA poate începe furnizarea serviciilor 
respective în statul membru gazdă.

În cel târziu douăzeci de zile lucrătoare de 
la transmitere și după ce s-au luat în 
considerație toate obiecțiile primite din 
partea autorităților competente ale 
statului membru gazdă, autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine informează AFIA dacă poate 
începe furnizarea serviciilor respective în 
statul membru gazdă. 

Or. en

Amendamentul 1494
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul (2) 
și, după caz, cu alineatul (3), AFIA anunță 
în scris autoritatea competentă a statului 
său membru de origine, cu cel puțin o lună 
înainte de implementarea modificării 
respective.

În caz de modificare a informațiilor 
comunicate în conformitate cu alineatul (2) 
și, după caz, cu alineatul (3), AFIA anunță 
imediat în scris autoritatea competentă a 
statului său membru de origine.

Or. en
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Amendamentul 1495
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritatea competentă a statului membru 
de origine informează autoritatea 
competentă a statului membru gazdă în 
legătură cu respectivele modificări.

Autoritatea competentă a statului membru 
de origine informează AEVMP și 
autoritatea competentă a statului membru 
gazdă în legătură cu respectivele 
modificări.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să fie controlorul final și, în consecință, ar trebui să fie informată, în 
vederea monitorizării și stabilirii de statistici, cu privire la activitățile de administrare ale 
AFIA în alte state membre.

Amendamentul 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Autoritățile competente ale statului 
membru de origine al AFIA au 
responsabilitatea de a monitoriza 
conformitatea măsurilor și a organizării 
AFIA, astfel încât să se asigure că acesta 
este în măsură să respecte obligațiile și 
normele referitoare la constituirea și 
funcționarea tuturor FIA pe care acesta 
le administrează.
Autoritățile competente din statul membru 
în care vor fi prestate serviciile de 
administrare au responsabilitatea de a 
monitoriza respectarea de către AFIA a 
normelor acelui stat membru referitoare 
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la constituirea și funcționarea FIA, 
inclusiv măsurile luate pentru 
comercializare.
Pentru a remedia orice caz de încălcare a 
dispozițiilor care intră în responsabilitatea 
lor, autoritățile competente din statul 
membru în care vor fi prestate serviciile 
de administrare se bazează pe cooperarea 
cu autoritățile competente din statul 
membru de origine al AFIA. Dacă este 
necesar și în ultimă instanță, autoritățile 
competente din statul în care vor fi 
prestate serviciile de administrare pot lua 
măsuri directe împotriva AFIA, după 
informarea autorităților competente din 
statul membru de origine al AFIA.

Or. en

Amendamentul 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35
Condițiile de comercializare în 
Comunitate a FIA domiciliate în țări terțe

eliminat

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
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menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.
Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 1498
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35
Condițiile de comercializare în 
Comunitate a FIA domiciliate în țări terțe

eliminat

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.
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Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Măsura de creare a unor reglementări și costuri suplimentare pentru comercializarea 
fondurilor din sau în țările terțe are caracter protecționist și riscă să provoace reacții în 
consecință din partea acestor țări. În plus, se limitează în acest fel libertatea de alegere a 
investitorilor profesionali europeni. O altă consecință involuntară ar putea fi scurgerile de 
capital din Europa spre regiuni cu un randament mai mare al investițiilor.

Amendamentul 1499
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile de comercializare în 
Comunitate a FIA domiciliate în țări terțe

Condițiile pentru investirea în FIA 
domiciliate în țări terțe

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca investitorii să conturneze directiva, este necesar să se aplice limite adecvate 
posibilităților de investire.

Amendamentul 1500
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau Prin derogare de la dispozițiile articolului 
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unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

4, statele membre pot permite unui AFIA 
domiciliat într-o țară terță să 
comercializeze acțiuni sau unități ale unui 
FIA domiciliat într-o țară terță 
investitorilor profesionali din jurisdicția 
lor, cu condiția ca:

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.

(a) FIA este administrat de un AFIA cu 
sediul social într-un stat membru și 
autorizat în conformitate cu articolul 4; 
sau

Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

(b) țara terță în care FIA sau AFIA au 
sediu social a aplicat legislația în 
conformitate cu IOSCO sau cu norme 
similare de supraveghere a fondurilor 
speculative; sau

(c) există un acord de cooperare 
corespunzător între autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
a AFIA și autoritatea/autoritățile de 
supraveghere din țara terță în care FIA 
sau AFIA sunt stabilite.

Or. en

Justificare

În lumea de azi, piețele financiare sunt interconectate la nivel global, ceea ce creează 
oportunități de creștere economică și dezvoltare; este necesară asigurarea unor piețe 
financiare viabile în Europa. Acest amendament permite să se continue practicile de investiții 
actuale din țările terțe care s-au dovedit satisfăcătoare, precum și să se ofere oportunități 
interesante de afaceri administratorilor de active din UE și ale investitorilor profesionali 
(inclusiv fondurile de pensii). În același timp, amendamentul asigură existența unui cadru de 
reglementare cu criterii importante de îndeplinit.
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Amendamentul 1501
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA stabilit 
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Uniune unități sau acțiuni 
ale unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca:

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.

(a) țara terță să facă obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (a) care să ateste că legislația ei 
privind reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv;

Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

(b) țara terță să facă obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 
AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;
(c) AFIA furnizează autorităților 
competente din statul membru în care 
cere autorizarea informațiile menționate 
la articolele 5 și 31;
(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
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corecte a piețelor pe care AFIA este activ;
(e) țara terță să fi semnat un acord cu țara 
în care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
2. Comisia adoptă, după consultarea cu 
AEVMP, actele delegate, în conformitate 
cu articolele 49a, 49b și 49c, menite să 
stabilească:
(a) criteriile generale de echivalență 
pentru echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.
(b) criteriile generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA din Uniune 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Uniune AFIA din 
respectivele țări terțe.
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că:
(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;
(b) o țară terță acordă AFIA din Uniune 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de Uniune 
AFIA din respectiva țară terță.

Or. en

Justificare

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.
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According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with references to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Amendamentul 1502
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate standardele 
stabilite la articolul 26 din modelul de 
convenție fiscală a OCDE și garantează un 
schimb efectiv de informații pe probleme 
fiscale.

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA într-o țară terță 
investitorilor profesionali domiciliați într-
un stat membru dacă țara terță a semnat cu 
statul membru de origine al AFIA un 
acord care respectă în totalitate standardele 
stabilite la articolul 26 din modelul de 
convenție fiscală a OCDE și garantează un 
schimb efectiv de informații pe probleme 
fiscale.

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.
Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
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cazul.

Or. en

Justificare

AFIA ar trebui să fie supusă dispozițiilor directivei indiferent de țara în care FIA este 
domiciliat.

Amendamentul 1503
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

Organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM) autorizate în 
conformitate cu Directiva 2009/65/CE, 
instituțiile de credit care intră sub 
incidența Directivei 2006/48/CE, instituții 
care intră sub incidența Directivei 
2003/41/CE și instituții care intră sub 
incidența Directivei 73/239/CEE, 
Directivei 2002/83/CE și Directivei 
2005/68/CE nu dețin direct sau indirect 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
neautorizat în Uniune.

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.
Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

Or. en
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Justificare

Pentru a evita ca investitorii să conturneze directiva, este necesar să se aplice limite adecvate 
posibilităților de investire.

Amendamentul 1504
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

eliminat

Or. en

Justificare

FIA domiciliate în țări terțe nu ar trebui discriminate din acest motiv. Aceasta ar reprezenta o 
măsură protecționistă.

Amendamentul 1505
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 

Un stat membru poate permite AFIA să 
comercializeze acțiuni sau unități ale unui 
FIA domiciliat într-o țară terță pe teritoriul 
său în cazul în care există forme de 
cooperare corespunzătoare între 
autoritățile competente ale statului 
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standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

membru de origine a AFIA și autoritatea 
de supraveghere din țara terță;

Or. en

Justificare

Schimbul de informații pe probleme fiscale nu este pertinent în ceea ce privește obiectivul 
declarat al directivei și anume autorizarea și supravegherea AFIA pentru a oferi o abordare 
coerentă a riscurilor legate de acest context și efectele acestora asupra investitorilor și 
piețelor din Comunitate (considerentul 2). În locul acestuia se propun forme de cooperare 
corespunzătoare.

Amendamentul 1506
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

Un stat membru poate permite AFIA să 
comercializeze acțiuni sau unități ale unui 
FIA domiciliat într-o țară terță pe teritoriul 
său în cazul în care există acorduri de 
cooperare corespunzătoare între 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine a AFIA și autoritatea 
de supraveghere din țara terță;

Or. en

Justificare

Se consideră că schimbul de informații fiscale nu este pertinent pentru obiectivul exprimat al 
prezentei directive. Este important să se permită existența reglementărilor naționale privind 
plasamentele private, reducându-se astfel măsurile protecționiste cu efect negativ asupra 
piețelor UE. Ar trebui să existe forme de cooperare corespunzătoare.
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Amendamentul 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță 
este supusă obligațiilor unui acord 
multilateral de cooperare cu toate statele 
membre, semnat de Comisie în numele lor 
și care prevede: 

(a) un schimb efectiv de informații pe 
probleme fiscale, în temeiul articolului 26
din modelul de convenție fiscală a OCDE 

(b) un schimb efectiv de informații cu 
autoritățile competente privind 
informațiile menționate la articolul 5 și în 
capitolele IV și V.

Or. en

Justificare

O condiție pentru comercializarea în UE a FIA domiciliate în țări terțe este existența unui 
acord efectiv de cooperare (schimb de informații și cooperare fiscală), semnat de Comisie în 
numele statelor membre („principiul extinderii”).

Amendamentul 1508
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 

Un stat membru poate permite AFIA să 
comercializeze acțiuni sau unități ale unui 
FIA domiciliat într-o țară terță pe teritoriul 
său în cazul în care există forme de 
cooperare corespunzătoare între 
autoritățile competente ale statului 
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standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

membru de origine a AFIA și autoritatea 
de supraveghere din țara terță; Țările 
terțe respective trebuie să aibă o legislație 
corespunzătoare împotriva evaziunii 
fiscale și a spălării banilor.

Or. en

Amendamentul 1509
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță 
este inclusă pe lista OCDE a jurisdicțiilor 
care au pus în aplicare în mod substanțial 
standardul de impozitare stabilit la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Cerința ca țara de domiciliu a unei țări terțe FIA să aibă un acord de schimb de informații cu 
fiecare stat membru în care fondul respectiv urmează a fi comercializat reprezintă o sarcină 
inutilă, susceptibilă să limiteze drastic capacitatea statelor membre de a permite 
comercializarea unor astfel de FIA pe teritoriul lor, cu respectarea derogărilor privind 
plasamentele private. În plus, aceste fonduri ar putea fi tratate diferit între statele membre.
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Amendamentul 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă în totalitate standardele 
stabilite la articolul 26 din modelul de 
convenție fiscală a OCDE și garantează un 
schimb efectiv de informații pe probleme 
fiscale.

Un AFIA poate comercializa acțiuni sau 
unități ale unui FIA domiciliat într-o țară 
terță investitorilor profesionali domiciliați 
într-un stat membru doar dacă țara terță a 
semnat cu respectivul stat membru un 
acord care respectă standardele stabilite la 
articolul 26 din modelul de convenție 
fiscală a OCDE și garantează un schimb 
efectiv de informații pe probleme fiscale.

Or. en

Amendamentul 1511
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.

eliminat

Or. en

Justificare

FIA domiciliate în țări terțe nu ar trebui discriminate din acest motiv. Aceasta ar reprezenta o 
măsură protecționistă.
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Amendamentul 1512
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care AFIA comercializează 
acțiuni sau unități ale unui FIA 
domiciliat într-o țară terță, statul membru 
de origine poate prelungi perioada 
menționată în articolul 31 alineatul (3) 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a verifica dacă condițiile impuse 
de prezenta directivă sunt îndeplinite.

eliminat

Or. en

Justificare

Se consideră că schimbul de informații fiscale nu este pertinent pentru obiectivul exprimat al 
prezentei directive. Este important să se permită existența reglementărilor naționale privind 
plasamentele private, reducându-se astfel măsurile protecționiste cu efect negativ asupra 
piețelor UE. Ar trebui să existe forme de cooperare corespunzătoare.

Amendamentul 1513
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a permite unui AFIA 
comercializarea de acțiuni sau unități ale 
unui FIA domiciliat într-o țară terță, 
statul membru de origine acordă o atenție 
specială măsurilor luate de AFIA în 
conformitate cu articolul 38, dacă este 
cazul.

eliminat

Or. en

Justificare

Se consideră că schimbul de informații fiscale nu este pertinent pentru obiectivul exprimat al 
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prezentei directive. Este important să se permită existența reglementărilor naționale privind 
plasamentele private, reducându-se astfel măsurile protecționiste cu efect negativ asupra 
piețelor UE. Ar trebui să existe forme de cooperare corespunzătoare.

Amendamentul 1514
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Țări terțe FIA
Statele membre se asigură că un AFIA 
autorizat stabilit în UE poate administra 
numai FIA stabilite într-o țară terță care 
comercializează unități sau acțiuni 
investitorilor profesionali în statul 
membru respectiv în condițiile prevăzute 
de prezenta directivă și în conformitate cu
procedurile stabilite la articolul 31, cu 
condiția ca forme de cooperare 
corespunzătoare există între autoritățile
competente ale statului membru respectiv 
și ale țării terțe, ceea ce asigură un 
schimb eficient de informații.

Or. en

Justificare

În cazul în care un AFIA european comercializează FIA stabilite în țări terțe investitorilor 
profesionali din Comunitate, autoritățile competente ar trebui să aibă acces la toate 
informațiile necesare protecției investitorilor europeni.
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Amendamentul 1515
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
FIA din țări terțe 
Statele membre nu împiedică investitorii 
profesionali domiciliați într-un stat 
membru să investească într-un FIA 
domiciliat într-o țară terță.

Or. en

Justificare

În lumea de azi, piețele financiare sunt interconectate la nivel global, ceea ce creează 
oportunități de creștere economică și dezvoltare; este necesară asigurarea unor piețe 
financiare viabile în Europa. Acest amendament permite să se continue practicile de investiții 
actuale din țările terțe care s-au dovedit satisfăcătoare, precum și să se ofere oportunități 
interesante de afaceri administratorilor de active din UE și ale investitorilor profesionali 
(inclusiv fondurile de pensii). În același timp, amendamentul asigură existența unui cadru de 
reglementare cu criterii minime importante de îndeplinit.

Amendamentul 1516
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
FIA din țări terțe 
Investitorii profesionali domiciliați într-
un stat membru pot investi într-un FIA 
domiciliat într-o țară terță cu condiția ca 
acest lucru să fie autorizat în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru respectiv.

Or. en
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Justificare

Se permite în acest fel fondurilor de pensii pentru angajați să continue să investească în FIA 
în țări terțe cu condiția ca acest lucru să fie autorizat în conformitate cu legislația națională a 
statului membru respectiv.

Amendamentul 1517
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Condițiile pentru investirea în FIA 
domiciliate în țări terțe
Investitorii profesionali domiciliați într-
un stat membru pot investi într-un FIA 
domiciliat într-o țară terță. În cazul în 
care un astfel de FIA permite rambursări 
la opțiunea investitorilor, FIA trebuie să 
fie administrat sau de un AFIA cu sediul 
social într-un stat membru și autorizat în 
conformitate cu articolul 4 sau țara terță 
în care FIA are sediul social trebuie să fi 
semnat un acord de cooperare privind 
schimbul de informații, în conformitate 
cu standardele internaționale aplicabile.

Or. en

Justificare

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.
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Amendamentul 1518
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Condiții pentru FIA neautorizate din țări 
terțe pentru a investi pe piețe europene 
FIA, astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (a), care sunt neautorizate și 
care provin din țări terțe, având în vedere 
excepțiile prevăzute la articolul 2, sunt 
înregistrate de AEVMP, în cazul în care 
dețin active în valoarea mai mare de 100 
de milioane EUR în Uniune.
Pentru a putea funcționa pe piețele 
europene, FIA neautorizate trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 11 alineatul (4), articolul 12 
alineatul (1), articolul 13, articolul 13a, 
articolul 24 și articolul 25. În acest caz, 
autoritatea competentă este AEVMP.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă discriminează FIA europene. Riscurile sistemice nu pot fi controlate dacă 
fondurile speculative străine nu sunt înregistrate și sunt supuse cerințelor directivei privind 
riscurile sistemice.

Amendamentul 1519
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 35b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35b
FIA din țări terțe 
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Statele membre pot permite sau permit în 
continuare investitorilor profesionali 
domiciliați pe teritoriul lor să investească 
în orice FIA, inclusiv în cele provenind 
din țări terțe, cu condiția respectării 
legislației naționale. Țările terțe respective 
trebuie să aibă o legislație 
corespunzătoare împotriva evaziunii 
fiscale și a spălării banilor.

Or. en

Amendamentul 1520
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 35c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35c
Investiții în FIA autorizate 
FIA autorizate nu investesc direct sau 
indirect mai mult de 20% din totalul 
activelor lor în FIA neautorizate în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca investitorii să conturneze directiva, FIA autorizate ar trebui împiedicate să 
investească în FIA neautorizate.

Amendamentul 1521
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 35 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35d
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Condiții pentru a dobândi influență 
semnificativă sau putere de control în 
cazul unui emitent european sau într-o 
societate necotată pentru FIA 
neautorizate din țări terțe
FIA, astfel cum sunt definite la articolul 3 
alineatul (a), care sunt neautorizate și 
care provin din țări terțe, având în vedere 
excepțiile prevăzute la articolul 2, trebuie 
să respecte dispozițiile articolelor 26-30, 
în cazul în care folosesc efectul de levier 
pentru a dobândi influență semnificativă 
sau putere de control în societăți necotate 
sau în cazul unui emitent.  

Or. en

Justificare

Prezenta directivă discriminează FIA europene. Reglementarea se aplică tuturor FIA, 
indiferent de locul unde sunt domiciliate.

Amendamentul 1522
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 35e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35e
FIA din țări terțe 
1. Statele membre se asigură că un AFIA 
autorizat poate administra numai FIA 
stabilite într-o țară terță dacă: 
(a) orice dispoziție pertinentă din 
legislația respectivei țări terțe este
conformă cu standardele stabilite de 
organizațiile internaționale sau AFIA 
poate demonstra că FIA în țara terță 
respectă aceste standarde și  
(b) există acorduri de cooperare 
corespunzătoare între autoritățile 
competente ale statului membru de 
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origine al AFIA și autoritatea de 
supraveghere din țara terță în care este 
stabilit FIA;
2. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c 
privind standardele menționate la 
alineatul (1) litera (a) și acordurile de 
cooperare menționate la alineatul (1) 
litera (b).
3. Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului articol, AEVM 
elaborează orientări în scopul stabilirii 
condițiilor de aplicare ale actelor delegate 
adoptate de Comisie privind standardele și 
acordurile de cooperare menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Textul propus de Consiliu este bine formulat și ar trebui folosit.

Amendamentul 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Delegarea de către AFIA a sarcinilor 
administrative unei entități stabilite într-o 
țară terță
Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 18;
(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
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înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;
(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

Or. en

Amendamentul 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Delegarea de către AFIA a sarcinilor 
administrative unei entități stabilite într-o 
țară terță
Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 18;
(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;
(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

Or. en
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Justificare

Dispozițiile privind delegarea funcțiilor ar trebui să reflecte dispozițiile existente în DPIF și 
în directiva de aplicare a DPIF referitoare la externalizarea serviciilor de investiții și a 
serviciilor operative critice sau importante. Aceste dispoziții au fost reproduse în revizuirea 
propusă, putând face obiectul unor modificări minore pentru a reflecta modificarea, în 
conformitate cu DPIF, de la firme de investiții la AFIA. 

Amendamentul 1525
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Delegarea de către AFIA a sarcinilor 
administrative unei entități stabilite într-o 
țară terță
Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 18;
(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;
(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui eliminată deoarece articolul 18 modificat va reglementa 
delegările AFIA către entități stabilite în țări terțe.
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Amendamentul 1526
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Delegarea de către AFIA a sarcinilor 
administrative unei entități stabilite într-o 
țară terță
 Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 18;
(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;
(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

Or. en

Justificare

Delegare reglementată de articolul 18.
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Amendamentul 1527
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Statele membre nu permit unui AFIA al 
unui FIA domiciliat în Uniune delegarea 
serviciilor administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță.

(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 18;
(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;
(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

Or. en

Justificare

FIA cu pașaport european trebuie să fie administrat în totalitate în Uniunea Europeană 
pentru a asigura protecția investitorilor.

Amendamentul 1528
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 36 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Statele membre permit unui AFIA 
delegarea serviciilor administrative și de 
gestionare unei entități stabilite într-o țară 
terță doar în cazul în care sunt îndeplinite 
toate condițiile următoare:
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Or. en

Justificare

În sfera financiară, cunoștințele și expertiza sunt răspândite la nivel global. Este în interesul 
investitorilor ca un AFIA să poată utiliza cea mai bună expertiză fără a fi legat de o zonă 
locală.

Amendamentul 1529
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 36 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre permit unei AFIA 
delegarea serviciilor administrative unei 
entități stabilite într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

AFIA li se va permite numai delegarea 
serviciilor administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță doar în cazul în 
care sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:

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 1530
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 36 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este stabilită 
și este supusă supravegherii prudențiale;

(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau de gestiune 
sau este înregistrată în țara terță în care este 
stabilită și este supusă supravegherii 
prudențiale;

Or. en
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Justificare

În sfera financiară, cunoștințele și expertiza sunt răspândite la nivel global. Este în interesul 
investitorilor ca un AFIA să poată utiliza cea mai bună expertiză fără a fi legat de o zonă 
locală.

Amendamentul 1531
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 36 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este stabilită 
și este supusă supravegherii prudențiale;

(b) entitatea este autorizată să furnizeze 
servicii de administrare sau este 
înregistrată în țara terță în care este 
stabilită;

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 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 36 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există un acord corespunzător de 
cooperare între autoritatea competentă a 
AFIA și autoritatea de supraveghere a 
entității.

(c) există un acord corespunzător și 
eficient de cooperare între autoritatea 
competentă a statelor membre, semnat de 
Comisie în numele acestora, și autoritatea 
de supraveghere a entității, în conformitate 
cu standardele definite de Comisie în 
conformitate cu articolul 39b.

Or. en
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Justificare

O condiție pentru delegarea sarcinilor administrative unei entități stabilite în țări terțe este 
existența unui acord efectiv de cooperare (schimb de informații), semnat de Comisie în 
numele statelor membre („principiul extinderii”).

Amendamentul 1533
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 36 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) serviciile sunt controlate în mod 
direct de un AFIA înregistrat într-un stat 
membru și se execută sub 
responsabilitatea acestuia. 

Or. en

Justificare

În sfera financiară, cunoștințele și expertiza sunt răspândite la nivel global. Este în interesul 
investitorilor ca un AFIA să poată utiliza cea mai bună expertiză fără a fi legat de o zonă 
locală.

Amendamentul 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Evaluatorul stabilit într-o țară terță
1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
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să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să constate că 
standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind delegarea funcțiilor ar trebui să reflecte dispozițiile existente în DPIF și 
în directiva de aplicare a DPIF referitoare la externalizarea serviciilor de investiții și a 
serviciilor operative critice sau importante. Aceste dispoziții au fost reproduse în revizuirea 
propusă, putând fi obiectul unor  modificări minore pentru a reflecta modificarea, în 
conformitate cu DPIF, de la firme de investiții la AFIA.

Amendamentul 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Evaluatorul stabilit într-o țară terță
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1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de
implementare care să constate că 
standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en

Amendamentul 1536
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
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Evaluatorul stabilit într-o țară terță
1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să constate că 
standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui eliminată deoarece articolul 18 modificat va reglementa 
delegările AFIA către entități stabilite în țări terțe.
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Amendamentul 1537
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Evaluatorul stabilit într-o țară terță
1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să constate că 
standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en
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Justificare

Funcția de evaluare ar trebui definită în mod corect la articolul 16, iar posibilitatea de a 
delega sau de a o atribui, la articolul 18.

Amendamentul 1538
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Evaluatorul stabilit într-o țară terță
1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:
(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să constate că 
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standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en

Justificare

Evaluarea este o activitate foarte sensibilă care nu ar trebui realizată de actori din țări terțe, 
nici chiar dacă există un sistem echivalent.

Amendamentul 1539
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre permit numirea unui
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

Autoritățile competente pot, în mod 
excepțional, să permită unui AFIA stabilit 
în Uniune să numească un evaluator 
stabilit într-o țară terță, în cazul în care 
activele din țări terțe nu pot fi evaluate 
corect de un evaluator stabilit în Uniune.

(a) sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;
(b) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) care să 
ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.

2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).

Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c 
pentru definirea criteriilor de evaluare a 
activelor care nu pot fi evaluate corect de 
un evaluator stabilit în Uniune.

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).
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3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să constate că 
standardele și normele de evaluare din 
legislația unei țări terțe sunt echivalente 
normelor aplicabile în Comunitate.

Or. en

Justificare

Evaluarea este esențială pentru protecția investitorilor. Această sarcină ar trebui realizată pe 
cât posibil în Comunitate.

Amendamentul 1540
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

1. Statele membre permit numirea unui 
evaluator stabilit într-o țară terță doar în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

(a) sunt îndeplinite cerințele menționate la 
articolul 16;

(a) evaluatorul țării terțe are sediul social 
într-un stat membru și 

(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) care 
să ateste că standardele și normele de 
evaluare utilizate de evaluatorii stabiliți pe 
teritoriul său sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate.

(b) sunt îndeplinite cerințele menționate la 
articolul 16.

Or. en

Justificare

Administratorii ar trebui să poată distribui sarcinile între furnizorii de servicii 
(administratori, evaluatori, depozitari, custozi) care au un sediu înregistrat în UE, chiar dacă 
sediul central se află în afara UE. 
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Amendamentul 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) există un acord corespunzător și 
eficient de cooperare între autoritatea 
competentă a statelor membre, semnat de 
Comisie în numele acestora, și autoritatea 
de supraveghere a entității, în 
conformitate cu standardele definite de 
Comisie, în conformitate cu articolul 39a.

Or. en

Justificare

O condiție pentru numirea unui evaluator stabilit în țări terțe este existența unui acord efectiv 
de cooperare (schimb de informații și cooperare fiscală), semnat de Comisie în numele 
statelor membre („principiul extinderii”).

Amendamentul 1542
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței standardelor și 
normelor de evaluare ale țărilor terțe 
menționate la alineatul (1) litera (b).

2. Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
pentru definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței standardelor și normelor de 
evaluare ale țărilor terțe menționate la 
alineatul (1) litera (b).

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 se asigură că aceste acte intră în 
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vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1543
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(2), în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2),
Comisia adoptă măsuri de implementare
care să constate că standardele și normele 
de evaluare din legislația unei țări terțe sunt 
echivalente normelor aplicabile în 
Comunitate.

3. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(2), în conformitate cu articolele 49a, 49b 
și 49c, Comisia adoptă acte delegate care 
să constate că standardele și normele de 
evaluare din legislația unei țări terțe sunt 
echivalente normelor aplicabile în Uniune.

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol se menține.
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Amendamentul 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Delegarea sarcinilor de depozitar 
privitoare la FIA domiciliate în țări terțe

1. Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 17 alineatul (4), pentru un FIA 
domiciliat într-o țară terță statele membre 
permit depozitarului respectivului FIA 
numit în conformitate cu articolul 17 
delegarea uneia sau a mai multora din 
funcțiile sale unui subdepozitar domiciliat 
în aceeași țară terță cu condiția ca 
legislația respectivei țări terțe să fie 
echivalentă cu dispozițiile prezentei 
directive și să fie aplicată efectiv.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, 
următoarele condiții:
(a) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (4) care 
să ateste că subdepozitarii domiciliați în 
respectiva țară fac obiectul unei 
reglementări prudențiale și a unei
supravegheri efective echivalente 
dispozițiilor din legislația comunitară.
(b) cooperarea între statul membru de 
origine și autoritățile pertinente ale țării 
terțe este asigurată în mod suficient;
(c) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (4) care 
să ateste că standardele pentru prevenirea 
spălării banilor și finanțarea terorismului 
sunt echivalente standardelor din 
legislația comunitară.
2. Răspunderea depozitarului în fața 
investitorilor nu este afectată de faptul că 
a delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
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efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.
3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
4. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că 
reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări 
terțe sunt echivalente prezentei directive.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind delegarea funcțiilor ar trebui să reflecte dispozițiile existente în DPIF și 
în directiva de aplicare a DPIF referitoare la externalizarea serviciilor de investiții și a 
serviciilor operative critice sau importante. Aceste dispoziții au fost reproduse în revizuirea 
propusă, putând fi obiectul unor  modificări minore pentru a reflecta modificarea, în 
conformitate cu DPIF, de la firme de investiții la AFIA. 
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Amendamentul 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Delegarea sarcinilor de depozitar 
privitoare la FIA domiciliate în țări terțe

1. Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 17 alineatul (4), pentru un FIA 
domiciliat într-o țară terță statele membre 
permit depozitarului respectivului FIA 
numit în conformitate cu articolul 17 
delegarea uneia sau a mai multora din 
funcțiile sale unui subdepozitar domiciliat 
în aceeași țară terță cu condiția ca 
legislația respectivei țări terțe să fie 
echivalentă cu dispozițiile prezentei 
directive și să fie aplicată efectiv.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, 
următoarele condiții:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că subdepozitarii domiciliați în 
respectiva țară fac obiectul unei 
reglementări prudențiale și a unei 
supravegheri efective echivalente 
dispozițiilor din legislația comunitară.

(b) cooperarea între statul membru de origine 
și autoritățile pertinente ale țării terțe este 
asigurată în mod suficient;

(c) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că standardele pentru prevenirea 
spălării banilor și finanțarea terorismului 
sunt echivalente standardelor din 
legislația comunitară.
2. Răspunderea depozitarului în fața 
investitorilor nu este afectată de faptul că 
a delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
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efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.
3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
4. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că 
reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări 
terțe sunt echivalente prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1546
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Delegarea sarcinilor de depozitar 
privitoare la FIA domiciliate în țări terțe

1. Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 17 alineatul (4), pentru un FIA 
domiciliat într-o țară terță statele membre 
permit depozitarului respectivului FIA 
numit în conformitate cu articolul 17 
delegarea uneia sau a mai multora din 
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funcțiile sale unui subdepozitar domiciliat 
în aceeași țară terță cu condiția ca 
legislația respectivei țări terțe să fie 
echivalentă cu dispozițiile prezentei 
directive și să fie aplicată efectiv.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, 
următoarele condiții:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că subdepozitarii domiciliați în 
respectiva țară fac obiectul unei 
reglementări prudențiale și a unei 
supravegheri efective echivalente 
dispozițiilor din legislația comunitară.

(b) cooperarea între statul membru de origine 
și autoritățile pertinente ale țării terțe este 
asigurată în mod suficient;

(c) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că standardele pentru prevenirea 
spălării banilor și finanțarea terorismului 
sunt echivalente standardelor din 
legislația comunitară.
2. Răspunderea depozitarului în fața
investitorilor nu este afectată de faptul că 
a delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.
3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
4. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
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implementare care să ateste că 
reglementarea prudențială,
supravegherea și standardele unei țări 
terțe sunt echivalente prezentei directive.

Or. en

Justificare

Delegările sunt reglementate în măsură suficientă la articolul 18.

Amendamentul 1547
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Delegarea sarcinilor de depozitar 
privitoare la FIA domiciliate în țări terțe

1. Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 17 alineatul (4), pentru un FIA 
domiciliat într-o țară terță statele membre 
permit depozitarului respectivului FIA 
numit în conformitate cu articolul 17 
delegarea uneia sau a mai multora din 
funcțiile sale unui subdepozitar domiciliat 
în aceeași țară terță cu condiția ca 
legislația respectivei țări terțe să fie 
echivalentă cu dispozițiile prezentei 
directive și să fie aplicată efectiv.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, 
următoarele condiții:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că subdepozitarii domiciliați în 
respectiva țară fac obiectul unei 
reglementări prudențiale și a unei 
supravegheri efective echivalente 
dispozițiilor din legislația comunitară.



PE439.135v01-00 82/182 AM\805044RO.doc

RO

(b) cooperarea între statul membru de origine 
și autoritățile pertinente ale țării terțe este 
asigurată în mod suficient;

(c) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că standardele pentru prevenirea 
spălării banilor și finanțarea terorismului 
sunt echivalente standardelor din 
legislația comunitară.
2. Răspunderea depozitarului în fața 
investitorilor nu este afectată de faptul că 
a delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.
3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
4. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că 
reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări 
terțe sunt echivalente prezentei directive.

Or. en

Justificare

Delegarea sarcinilor depozitarului este în detrimentul protecției investitorilor, precum și în 
detrimentul capacității AFIA și a supraveghetorilor de a-și exercita sarcinile.
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Amendamentul 1548
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

Delegarea sarcinilor de depozitar 
privitoare la FIA domiciliate în țări terțe

1. Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 17 alineatul (4), pentru un FIA 
domiciliat într-o țară terță statele membre 
permit depozitarului respectivului FIA 
numit în conformitate cu articolul 17 
delegarea uneia sau a mai multora din 
funcțiile sale unui subdepozitar domiciliat 
în aceeași țară terță cu condiția ca 
legislația respectivei țări terțe să fie 
echivalentă cu dispozițiile prezentei 
directive și să fie aplicată efectiv.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, 
următoarele condiții:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că subdepozitarii domiciliați în 
respectiva țară fac obiectul unei 
reglementări prudențiale și a unei 
supravegheri efective echivalente 
dispozițiilor din legislația comunitară.

(b) cooperarea între statul membru de origine 
și autoritățile pertinente ale țării terțe este 
asigurată în mod suficient;

(c) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (4) care să 
ateste că standardele pentru prevenirea 
spălării banilor și finanțarea terorismului 
sunt echivalente standardelor din 
legislația comunitară.
2. Răspunderea depozitarului în fața 
investitorilor nu este afectată de faptul că 
a delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
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efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.
3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
4. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că 
reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări 
terțe sunt echivalente prezentei directive.

Or. en

Justificare

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 

Amendamentul 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperarea între statul membru de 
origine și autoritățile pertinente ale țării 

(b) există un acord corespunzător și 
eficient de cooperare între autoritățile 



AM\805044RO.doc 85/182 PE439.135v01-00

RO

terțe este asigurată în mod suficient; competente ale statelor membre, semnat 
de Comisie în numele acestora, și 
autoritatea de supraveghere a entității, în 
conformitate cu standardele definite de 
Comisie, în conformitate cu articolul 39a.

Or. en

Justificare

O condiție pentru delegarea sarcinilor de depozitar  unei entități domiciliate în țări terțe este 
existența unui acord efectiv de cooperare (schimb de informații și cooperare fiscală), semnat 
de Comisie în numele statelor membre („principiul extinderii”).

Amendamentul 1550
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
de evaluare a echivalenței reglementării 
prudențiale a supravegherii și a 
standardelor țărilor terțe menționate la 
alineatul (1).

3. Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
pentru definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței reglementării prudențiale a 
supravegherii și a standardelor țărilor terțe 
menționate la alineatul (1).

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

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1551
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(3), în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2),
Comisia adoptă măsuri de implementare
care să ateste că reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări terțe 
sunt echivalente prezentei directive.

4. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(3) și în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c, Comisia adoptă acte delegate, 
care să ateste că reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări terțe 
sunt echivalente prezentei directive.

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate noile proceduri de comitologie, în cazul în 
care acest articol se menține.
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Amendamentul 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Autorizarea AFIA stabilite în țări terțe

1. În conformitate cu prezenta 
directivă statele membre pot autoriza 

AFIA stabilită în țări terțe să 
comercializeze investitorilor profesionali 
din Comunitate unități sau acțiuni ale 
unui FIA cu respectarea dispozițiilor 

prezentei directive cu condiția ca:
(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 

în conformitate cu alineatul (3) litera (a) 
care să ateste că legislația ei privind 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
e c h i v a l e n t ă  dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

(b) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (b) 
care să ateste că aceasta acordă AFIA 
comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

(c) AFIA furnizează autorităților competente 
din statul membru în care cere 
autorizarea informațiile menționate la 
articolele 5 și 31;

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
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instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

(a) criteriilor generale de echivalență pentru 
echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;

(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 
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Or. en
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Amendamentul 1553
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39
eliminat

Autorizarea AFIA stabilite în țări terțe

1. În conformitate cu prezenta 
directivă statele membre pot autoriza 
AFIA stabilită în țări terțe să 
comercializeze investitorilor profesionali 
din Comunitate unități sau acțiuni ale 
unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (a) 
care să ateste că legislația ei privind 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

(b) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (b) 
care să ateste că aceasta acordă AFIA
comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

(c) AFIA furnizează autorităților competente 
din statul membru în care cere 
autorizarea informațiile menționate la 
articolele 5 și 31;

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității
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instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

(a) criteriilor generale de echivalență pentru 
echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;

(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 
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Or. en

Justificare

Articolul 39 este inutil în textul prezentei directive modificate.
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Amendamentul 1554
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39
eliminat

Autorizarea AFIA stabilite în țări terțe

1. În conformitate cu prezenta 
directivă statele membre pot autoriza 
AFIA stabilită în țări terțe să 
comercializeze investitorilor profesionali 
din Comunitate unități sau acțiuni ale 
unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (a) 
care să ateste că legislația ei privind 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
e c h i v a l e n t ă  dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

(b) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (b) 
care să ateste că aceasta acordă AFIA 
comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

(c) AFIA furnizează autorităților competente 
din statul membru în care cere 
autorizarea informațiile menționate la 
articolele 5 și 31;

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
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instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

(a) criteriilor generale de echivalență pentru 
echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;

(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 
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Or. en

Justificare

Nu există cazuri precedente în care actori din afara UE au fost autorizați să comercializeze 
produse fără a deține niciun tip de sucursală în UE. Acest fapt antrenează mari riscuri 
prudențiale și nu ar trebui autorizat.
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Amendamentul 1555
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat

Autorizarea AFIA stabilite în țări terțe

1. În conformitate cu prezenta 
directivă statele membre pot autoriza 
AFIA stabilită în țări terțe să 
comercializeze investitorilor profesionali 
din Comunitate unități sau acțiuni ale 
unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca:

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (a) 
care să ateste că legislația ei privind 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

(b) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (b) 
care să ateste că aceasta acordă AFIA 
comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

(c) AFIA furnizează autorităților competente 
din statul membru în care cere 
autorizarea informațiile menționate la 
articolele 5 și 31;

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
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instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

(a) criteriilor generale de echivalență pentru 
echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
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).
3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;

(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 
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Justificare

Schimbul de informații fiscale nu este pertinent pentru obiectivul directivei. Directiva nu ar 
trebui să se substituie reglementărilor privind plasamentele private ale diverselor state 
membre, acolo unde acestea există. În plus, nu este oportun să se limiteze investitorii cărora 
reglementările privind plasamentele private ale statelor membre pot permite comercializarea 
„investitorilor profesionali”, în conformitate cu definiția din directivă, deoarece aceasta ar 
obliga statele membre să își modifice legislația națională.

Amendamentul 1556
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA stabilită
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Comunitate unități sau 
acțiuni ale unui FIA cu respectarea 
dispozițiilor prezentei directive cu condiția 
ca:

(a) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (a) care să ateste că legislația ei 
privind reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 
AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;
(c) AFIA furnizează autorităților 
competente din statul membru în care 
cere autorizarea informațiile menționate 
la articolele 5 și 31;

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA stabilit
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Uniune unități sau acțiuni 
ale unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca acesta să 
fie supus unei supravegheri și 
reglementări comparabile cu cele din țara
de origine.
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(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.
(e) țara terță a semnat un acord cu 
țara în care cere autorizare care respectă 
în întregime standardele stabilite la 
articolul 26 din modelul de convenție 
fiscală a OCDE și garantează un schimb 
efectiv de informații pe probleme fiscale.

Or. en

Justificare

Excluderea AFIA stabilite în țări terțe creează o diviziune a pieței cu consecințe negative 
asupra pieței financiare comune europene.

Amendamentul 1557
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu prezenta directivă
statele membre pot autoriza AFIA stabilită
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Comunitate unități sau 
acțiuni ale unui FIA cu respectarea 
dispozițiilor prezentei directive cu condiția 
ca:

1. Statele membre pot permite 
investitorilor profesionali din Uniune să 
investească, din proprie inițiativă, în FIA 
stabilite în Uniune sau într-o țară terță și 
administrate de un AFIA stabilit în țări 
terțe cu respectarea dispozițiilor prezentei 
directive cu condiția ca:

Or. en
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Justificare

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Amendamentul 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA stabilită
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Comunitate unități sau 
acțiuni ale unui FIA cu respectarea 
dispozițiilor prezentei directive cu condiția 
ca:

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre autorizează AFIA stabilit
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Uniune unități sau acțiuni 
ale unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
prezentei directive cu condiția ca: 

Or. en

Amendamentul 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA stabilită
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Comunitate unități sau 
acțiuni ale unui FIA cu respectarea 
dispozițiilor prezentei directive cu condiția 

1. În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre autorizează AFIA stabilit
în țări terțe să comercializeze investitorilor 
profesionali din Uniune unități sau acțiuni 
ale unui FIA cu respectarea dispozițiilor 
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ca: prezentei directive cu condiția ca:

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (a) care să ateste că legislația ei 
privind reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1561
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (a) care să ateste că legislația ei 

(a) țara terță a AFIA sau FIA sunt 
prezente fizic într-un stat membru;
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privind reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.

Or. en

Justificare

AFIA și FIA care nu aparțin UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care 
sunt înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru ar trebui, conform 
directivei, să fie tratate în același fel ca AFIA și FIA din UE.

Amendamentul 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țara terță face obiectul unei decizii luate 
în conformitate cu alineatul (3) litera (a) 
care să ateste că legislația ei privind 
reglementarea prudențială și supravegherea 
permanentă este echivalentă dispozițiilor 
prezentei directive și este aplicată efectiv.

(a) AFIA să facă obiectul autorizării sau 
înregistrării în țara terță în care este 
stabilit și țara terță respectivă să facă
obiectul unei decizii luate în conformitate 
cu alineatul (3) litera (a) care să ateste că 
legislația ei privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
este într-o măsură rezonabilă echivalentă 
dispozițiilor prezentei directive și este 
aplicată efectiv;

Or. en

Amendamentul 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 

eliminat
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AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

Or. en

Amendamentul 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 
AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

eliminat

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1565
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 
AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 

(b) AFIA sau FIA din țara terță să fie 
înregistrat de o autoritate de reglementare 
dintr-un stat membru;
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Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;

Or. en

Justificare

AFIA și FIA care nu aparțin UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care 
sunt înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru ar trebui, conform 
directivei, să fie tratate în același fel ca AFIA și FIA din UE.

Amendamentul 1566
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) AFIA furnizează autorităților 
competente din statul membru în care 
cere autorizarea informațiile menționate 
la articolele 5 și 31;

(c) AFIA sau FIA din țara terță să 
demonstreze îndeplinirea tuturor 
criteriilor de autorizare comercială 
stabilite de prezenta directivă;

Or. en

Justificare

AFIA și FIA care nu aparțin UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care 
sunt înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru ar trebui, conform 
directivei, să fie tratate în același fel ca AFIA și FIA din UE.

Amendamentul 1567
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 

eliminat
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informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

Or. en

Justificare

AFIA și FIA care nu aparțin UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care 
sunt înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru ar trebui, conform 
directivei, să fie tratate în același fel ca AFIA și FIA din UE.

Amendamentul 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, care 
să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(d) AFIA să facă obiectul unei autorizări 
sau înregistrări în țara terță în care este 
stabilit, iar autoritatea de supraveghere a 
sa să fie semnatară a Acordului 
multilateral de înțelegere privind 
consultanța, cooperarea și schimbul de 
informații IOSCO sau un alt acord de 
cooperare corespunzător între autoritățile 
competente ale respectivului stat membru 
și supraveghetorul AFIA; 

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.
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Amendamentul 1569
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, care 
să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.

(d) AFIA să facă obiectul unei autorizări 
sau înregistrări în țara terță în care este 
stabilit, iar autoritatea de supraveghere a 
sa să fie semnatară a Acordului 
multilateral de înțelegere privind 
consultanța, cooperarea și schimbul de 
informații IOSCO sau un alt acord de 
cooperare corespunzător între autoritățile 
competente ale respectivului stat membru 
și supraveghetorul AFIA; 

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, care 
să asigure un schimb eficient de informații 
pertinente pentru monitorizarea 
implicațiilor potențiale ale activităților 
AFIA asupra stabilității instituțiilor 
financiare importante din punct de vedere 
sistemic și a funcționării ordonate a 
piețelor pe care AFIA activează.

(d) autoritatea de supraveghere a AFIA în 
țara terță să fie semnatară a Acordului 
multilateral de înțelegere privind 
consultanța, cooperarea și schimbul de 
informații IOSCO sau a unui acord de 
cooperare între autoritățile competente ale 
respectivului stat membru și 
supraveghetorul AFIA, care să asigure un 
schimb eficient de informații pertinente 
pentru monitorizarea implicațiilor 
potențiale ale activităților AFIA asupra 
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stabilității instituțiilor financiare
importante din punct de vedere sistemic și 
a funcționării ordonate a piețelor pe care 
AFIA activează;

Or. en

Amendamentul 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există un acord de cooperare între
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru monitorizarea 
implicațiilor potențiale ale activităților 
AFIA asupra stabilității instituțiilor 
financiare importante din punct de vedere 
sistemic și a funcționării ordonate a 
piețelor pe care AFIA activează.

(d) autoritatea competentă a țării terțe 
unde AFIA este stabilit este supusă 
obligațiilor unui acord multilateral de 
cooperare cu autoritățile competente ale 
statului membru în care AFIA 
intenționează să comercializeze acțiunile 
sau unitățile FIA. În conformitate cu 
articolul 35, acordul asigură un schimb 
eficient de informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA activează, 
astfel cum se menționează la articolul 5 și 
în capitolele IV și V, în conformitate cu 
normele definite de Comisie la articolul 
39a.

Or. en

Justificare

O condiție pentru autorizarea în UE a unui AFIA domiciliat în țări terțe este existența unui 
acord efectiv de cooperare (schimb de informații), semnat de Comisie în numele statelor 
membre („principiul extinderii”), care este aplicat în mod efectiv.
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Amendamentul 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

eliminat

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1573
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

eliminat

Or. en

Justificare

AFIA și FIA care nu aparțin UE (1) care sunt prezente fizic într-un stat membru și (2) care 
sunt înregistrate la o autoritate de reglementare a unui stat membru ar trebui, conform 
directivei, să fie tratate în același fel ca AFIA și FIA din UE.
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Amendamentul 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

(e) țara terță să fi semnat un acord cu 
Comisia, care reprezintă statul membru în 
care AFIA a cerut autorizare, pe baza 
unor standarde stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE, 
asigurând un schimb efectiv de informații 
pe probleme fiscale, în conformitate cu 
standardele definite de Comisie în 
conformitate cu articolul 39a.

Or. en

Amendamentul 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

(e) țara terță să fi semnat un acord cu țara 
în care cere autorizare care respectă 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de informații 
pe probleme fiscale. 

Or. en



PE439.135v01-00 110/182 AM\805044RO.doc

RO

Amendamentul 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Autoritățile competente ale statului 
membru care primește cererea de 
autorizare din partea AFIA stabilit într-o 
țară terță de a comercializa unități sau 
acțiuni ale unui FIA investitorilor 
profesionali în Uniune, în condițiile 
stabilite de prezenta directivă, acordă 
această autorizare numai dacă s-a dovedit 
că AFIA în cauză va fi în măsură să 
îndeplinească condițiile cuprinse în 
prezenta directivă referitoare la o astfel de 
comercializare. Statul membru care 
acordă acest tip de autorizare unui AFIA 
stabilit într-o țară terță este considerat 
statul membru de origine al AFIA în 
sensul prezentei directive.
Autorizarea este valabilă pentru toate 
statele membre în ceea ce privește 
comercializarea de unități sau acțiuni 
într-un FIA, iar un AFIA dintr-o țară 
terță, care a primit autorizarea unui stat 
membru în conformitate cu prezentul 
articol, are aceleași drepturi și aceleași 
obligații menționate în capitolele IV, V și 
VI.

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.
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Amendamentul 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

eliminat

(a) criteriilor generale de echivalență 
pentru echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.
(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
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

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.
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Amendamentul 1578
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

2. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
în scopul stabilirii:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriilor generale de echivalență 
pentru echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și supravegherea 
permanentă, bazate pe cerințele 
menționate în capitolele III, IV și V.

(a) criteriilor generale rezonabile de 
echivalență pentru echivalența și aplicarea 
efectivă a legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și supravegherea 
permanentă, luând în considerare 
totalitatea standardelor internaționale 
legate direct de tipul pertinent de FIA sau 
AFIA pe care acesta le administrează și 
care sunt emise de IOSCO sau de o altă 
organizație internațională în cadrul 
căreia participă autoritatea competentă, 
statul membru, Comisia sau AEVMP; 
tipul și nivelul de reglementare și 
supraveghere poate varia, în special în 
funcție de diferitele tipuri, dimensiuni și 
grade de complexitate ale FIA și AFIA.

Or. en
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Amendamentul 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1581
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.

eliminat

Or. en

Justificare

Excluderea AFIA stabilite în țări terțe creează o diviziune a pieței cu consecințe negative 
asupra pieței financiare comune europene.
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Amendamentul 1582
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – 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

Excluderea AFIA stabilite în țări terțe creează o diviziune a pieței cu consecințe negative 
asupra pieței financiare comune europene.

Amendamentul 1583
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol se menține.
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Amendamentul 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

eliminat

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;
(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1585
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 

eliminat

(a) legislația privind reglementarea 
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prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;
(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 

Or. en

Justificare

Excluderea AFIA stabilite în țări terțe creează o diviziune a pieței, cu consecințe negative 
asupra pieței financiare comune europene.

Amendamentul 1586
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(2), în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 49 alineatul (2),
Comisia adoptă măsuri de implementare
care să ateste că: 

3. Pe baza criteriilor menționate la alineatul 
(2), Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
care să ateste că:

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol se menține.
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Amendamentul 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă a 
AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;

(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă a 
AFIA dintr-o țară terță este într-o măsură 
rezonabilă echivalentă prezentei directive,
în funcție de diferitele tipuri, dimensiuni 
și grade de complexitate ale FIA și 
AFIA,.și aplicată efectiv;

Or. en

Amendamentul 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1589
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
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* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statul membru care acordă acest tip 
de autorizare unui AFIA stabilit într-o 
țară terță este considerat statul membru 
de origine al AFIA în sensul prezentei 
directive. 
Autorizarea este valabilă pentru toate 
statele membre în ceea ce privește 
comercializarea de unități sau acțiuni 
într-un FIA, iar un AFIA dintr-o țară 
terță, care a primit autorizarea unui stat 
membru în conformitate cu prezentul 
articol, are aceleași drepturi și aceleași 
obligații menționate în capitolul III, 
articolele 16 și 17, și în capitolele IV, V și 
VI referitoare la o astfel de 
comercializare, la fel ca și un AFIA, 
autorizat în conformitate cu capitolul II al 
prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Fără a aduce atingere eventualelor 
autorizări acordate AFIA stabiliți în țări 
terțe în conformitate cu articolul 39 
alineatele (1) și (2), statele membre pot 
permite comercializarea de FIA 
administrate de AFIA din țări terțe, în 
conformitate cu legislațiile lor naționale.

Or. en

Justificare

Singura cale de a crea o piață internă UE pentru AFIA și FIA este elaborarea unui sistem 
bazat pe o echivalență rezonabilă cu țările terțe împreună cu libera circulație a capitalurilor, 
astfel cum se garantează în Tratatul CE.

Amendamentul 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Aplicarea și revizuirea convențiilor
Comisia adoptă și revizuiește în mod 
regulat standardele aplicabile acordurilor 
semnate cu țări terțe, în conformitate cu 
prezentul capitol.
Comisia adoptă și revizuiește în mod 
regulat standardele aplicabile acordurilor 
semnate cu țări terțe în conformitate cu 
prezentul capitol pentru a verifica dacă 
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aceste țări terțe respectă cu adevărat 
aceste convenții. Comisia prezintă statelor 
membre un raport cu privire la rezultatele 
acestor revizuiri, iar statele membre țin 
seama de aceste rezultate când evaluează 
dacă autorizațiile acordate sau care 
urmează a fi acordate în conformitate cu 
prezenta directivă ar trebui acordate, 
suspendate sau retrase. 
Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate 
având ca scop precizarea procedurii de 
urmat în adoptarea și revizuirea 
standardelor, controalelor referitoare la 
respectarea dispozițiilor și a condițiilor 
pentru asigurarea unei cooperări efective, 
precum și a consecințelor raportului în 
ceea ce privește autorizațiile.

Or. en

Justificare

Comisia revizuiește periodic eficiența acordurilor de cooperare.

Amendamentul 1593
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente, acesta informează Comisia în 
acest sens precizând împărțirea eventuală a 
atribuțiilor.

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente, acesta informează Comisia și 
AEVMP în acest sens precizând împărțirea 
eventuală a atribuțiilor.

AEVMP stabilește metodele adecvate 
pentru a verifica respectarea de către 
AFIA a obligațiilor lor prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

AEVMP ar trebui să fie controlorul final al AFIA pentru a asigura condiții echitabile de 
concurență, aplicarea consecventă a prezentei directive, precum și stabilitatea și integritatea 
financiare. Acest aspect trebuie menționat în prezentul articol cu privire la autoritățile 
competente.

Amendamentul 1594
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente, acesta informează Comisia în 
acest sens precizând împărțirea eventuală a 
atribuțiilor.

În cazul în care un stat membru 
desemnează mai multe autorități 
competente, acesta informează Comisia și 
AEVMP în acest sens precizând împărțirea 
eventuală a atribuțiilor.

Or. en

Justificare

Organismul de reglementare european trebuie să dețină cunoștințe cu privire la organizarea 
autorităților competente în toate statele membre.

Amendamentul 1595
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente sunt autorități 
publice, organisme desemnate de 
autorități publice sau organisme 
recunoscute de legislația națională.

Or. en
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Justificare

Amendamentul 1596
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele autorităților competente Competențele AEVMP și ale autorităților 
competente

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să exercite 
controlul final al AFIA, care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a 
prezentei directive, în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare. De 
aceea este necesar să se menționeze competențele acesteia în prezentul articol.

Amendamentul 1597
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente sunt învestite cu 
toate competențele de supraveghere și de 
investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor. Aceste competențe se 
exercită:

1. AEVMP și autoritățile competente sunt 
învestite cu toate competențele de 
supraveghere și de investigare necesare 
pentru exercitarea funcțiilor lor. Aceste 
competențe se exercită:

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să exercite 
controlul final al AFIA, care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a 
prezentei directive, în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare. De 
aceea este necesar să se menționeze competențele acesteia în prezentul articol.
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Amendamentul 1598
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente sunt învestite cu 
toate competențele de supraveghere și de 
investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor. Aceste competențe se 
exercită:

1. Autoritățile competente, desemnate de 
statele membre și AEVMP, sunt învestite 
cu toate competențele de supraveghere și 
de investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor. Aceste competențe se 
exercită:

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să aibă aceleași competențe ca autoritățile naționale.

Amendamentul 1599
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente au cel puțin 
următoarele puteri de investigare:

2. AEVMP și autoritățile competente au 
cel puțin următoarele puteri de investigare:

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să exercite 
controlul final al AFIA, care să asigure condiții de concurență loială și aplicarea eficientă a 
prezentei directive, în scopul protejării investitorilor și asigurării stabilității financiare. De 
aceea este necesar să se menționeze competențele acesteia în prezentul articol.
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Amendamentul 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente au cel puțin 
următoarele puteri de investigare:

2. Autoritățile competente au cel puțin 
următoarele puteri de investigare, care pot 
fi exercitate în orice moment:

Or. en

Justificare

Amendamentul 1601
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Competențele AEVMP
AEVMP definește și revizuiește în mod 
regulat orientările destinate autorităților 
competente ale statelor membre privind 
exercitarea competențele acestora de 
autorizare și obligațiile de raportare 
impuse de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să definească orientări care să asigure condiții echitabile de concurență și 
aplicarea consecventă a prezentei directive.
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Amendamentul 1602
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru se asigură că autoritățile 
competente pot lua următoarele măsuri:

1. Statul membru de origine se asigură că 
autoritățile competente pot lua următoarele 
măsuri, în conformitate cu orientările 
elaborate de AEVMP.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să elaboreze orientări care 
să asigure condiții echitabile de concurență și aplicarea efectivă a prezentei directive.

Amendamentul 1603
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru se asigură că autoritățile 
competente pot lua următoarele măsuri:

1. Statele membre se asigură că autoritățile 
competente pot lua următoarele măsuri:

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să dețină competențe efective de control în cadrul modificat.
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Amendamentul 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru se asigură că autoritățile 
competente pot lua următoarele măsuri:

1. Statul membru  de origine se asigură că 
autoritățile competente au cel puțin
următoarele competențe:

Or. en

Amendamentul 1605
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că autoritățile 
competente au prerogativele necesare 
pentru a lua măsurile care se impun în 
scopul garantării funcționarii ordonate a 
piețelor în cazul în care activitățile unuia 
sau mai multor FIA pe piața unui 
instrument financiar ar putea afecta 
funcționarea ordonată a respectivei piețe.

2. Statele membre se asigură că autoritățile 
competente au prerogativele necesare 
pentru a lua măsurile impuse de AEVMP
în scopul garantării funcționarii ordonate a 
piețelor în cazul în care activitățile unuia 
sau mai multor FIA pe piața unui 
instrument financiar ar putea afecta 
funcționarea ordonată a respectivei piețe.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să exercite controlul final al 
AFIA pentru a asigura condiții echitabile de concurență și aplicarea efectivă a prezentei 
directive.
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Amendamentul 1606
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere procedurilor 
privind retragerea unei autorizații și 
dreptului lor de a aplica sancțiuni penale, 
statele membre se asigură, în conformitate 
cu legislația lor internă, că pot fi adoptate 
măsurile adecvate sau că pot fi aplicate 
sancțiuni administrative adecvate împotriva 
persoanelor responsabile de o încălcare a 
dispozițiilor adoptate pentru implementarea 
prezentei directive. Acestea acționează 
astfel încât aceste măsuri să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

1. Statele membre stabilesc regimul de 
măsuri și sancțiuni aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea normelor respective. Fără a 
aduce atingere procedurilor privind 
retragerea unei autorizații și dreptului lor 
de a aplica sancțiuni penale, statele 
membre se asigură, în conformitate cu 
legislația lor internă, că pot fi adoptate 
măsurile adecvate sau că pot fi aplicate 
sancțiuni administrative adecvate împotriva 
persoanelor responsabile de o încălcare a 
dispozițiilor adoptate pentru implementarea 
prezentei directive. Acestea acționează 
astfel încât aceste măsuri să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Or. en

Amendamentul 1607
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere procedurilor 
privind retragerea unei autorizații și 
dreptului lor de a aplica sancțiuni penale, 
statele membre se asigură, în conformitate 
cu legislația lor internă, că pot fi adoptate 
măsurile adecvate sau că pot fi aplicate 
sancțiuni administrative adecvate împotriva 
persoanelor responsabile de o încălcare a 
dispozițiilor adoptate pentru implementarea 

1. Fără a aduce atingere procedurilor 
privind retragerea unei autorizații și 
dreptului lor de a aplica sancțiuni penale, 
statele membre se asigură, în conformitate 
cu orientările AEVMP și legislația lor 
internă, că pot fi adoptate măsurile 
adecvate sau că pot fi aplicate sancțiuni 
administrative adecvate împotriva 
persoanelor responsabile de o încălcare a 
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prezentei directive. Acestea acționează 
astfel încât aceste măsuri să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

dispozițiilor adoptate pentru implementarea 
prezentei directive. Acestea acționează 
astfel încât aceste măsuri să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.

Or. en

Justificare

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să asigure condiții echitabile 
de concurență și aplicarea efectivă a prezentei directive prin elaborarea de orientări.

Amendamentul 1608
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează între ele ori de câte ori 
este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau pentru exercitarea competențelor care 
le sunt conferite de prezenta directivă sau 
de legislația națională.

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează între ele și cu AEVMP 
și CERS ori de câte ori este necesar pentru 
îndeplinirea atribuțiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive sau pentru 
exercitarea competențelor care le sunt 
conferite de prezenta directivă sau de 
legislația națională.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să coopereze cu noile organisme europene de control.

Amendamentul 1609
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează între ele ori de câte ori 

1. Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează cu AEVMP și între ele 



AM\805044RO.doc 129/182 PE439.135v01-00

RO

este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau pentru exercitarea competențelor care 
le sunt conferite de prezenta directivă sau 
de legislația națională.

ori de câte ori este necesar pentru 
îndeplinirea atribuțiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive sau pentru 
exercitarea competențelor care le sunt 
conferite de prezenta directivă sau de 
legislația națională.

Or. en

Justificare

Cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statelor membre și 
AEVMP este esențială în asigurarea unor condiții echitabile de concurență, a aplicării 
efective a prezentei directive și a stabilității financiare.

Amendamentul 1610
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ale statelor 
membre își comunică de îndată informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile 
care le revin în temeiul prezentei directive.

4. Autoritățile competente ale statelor 
membre își comunică de îndată, precum și 
AEVMP, informațiile necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statelor membre și 
AEVMP este esențială în asigurarea unor condiții echitabile de concurență, a aplicării 
efective a prezentei directive și a stabilității financiare.
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Amendamentul 1611
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia adoptă, în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 49 
alineatul (2), măsuri de implementare
privind procedurile referitoare la schimbul 
de informații între autoritățile competente.

5. Comisia adoptă, în conformitate cu
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate
privind procedurile referitoare la schimbul 
de informații între autoritățile competente.

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 46 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schimb de informații referitoare la 
posibilele consecințe sistemice ale 
activității AFIA

Schimb de informații referitoare la 
activitatea AFIA

Or. en



AM\805044RO.doc 131/182 PE439.135v01-00

RO

Amendamentul 1613
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest lucru 
este relevant pentru monitorizare și răspuns 
la implicațiile potențiale ale activității unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luate împreună asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și al funcționării 
ordonate a piețelor pe care activează AFIA. 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare instituit prin Decizia 
2009/77/CE a Comisiei din 23 ianuarie 
20091 este, de asemenea, informat și 
transmite aceste informații autorităților 
competente din celelalte state membre.

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest 
lucru este relevant pentru monitorizare și 
răspuns la implicațiile potențiale ale 
activității unui AFIA individual sau a mai 
multor AFIA luate împreună asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. 

Autoritățile competente însărcinate cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive asigură, de 
asemenea, informarea eficientă a 
AEVMP, în special prin:
- respectarea obligațiilor de raportare 
către AEVMP în conformitate cu 
prezenta directivă, în special a celor 
prevăzute la articolul 25;
- furnizarea unui răspuns prompt la orice 
solicitare din partea AEVMP, indiferent 
dacă această solicitare se referă la AFIA 
pe care le supraveghează, la FIA 
administrate de respectivii AFIA, sau are 
un caracter general;
- transmiterea promptă AEVMP a 
concluziilor evaluărilor lor privind 
riscurile pe care le-ar putea implica 
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activitățile unui AFIA pentru FIA pe 
care îl administrează, inclusiv măsurile 
pe care autoritățile competente din statul 
membru de origine al AFIA le propun în 
acest sens; și
- furnizarea AEVMP a tuturor 
informațiilor create de acestea sau aflate 
în posesia lor și pe care le consideră 
relevante pentru îndeplinirea misiunii 
AEVMP. 
AEVMP transmite autorităților 
competente din celelalte state membre 
informațiile furnizate de autoritățile 
competente ale statului membru de 
origine al AFIA care sunt utile în scopul 
supravegherii autorităților competente 
ale celorlalte state membre.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1614
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest lucru 
este relevant pentru monitorizare și răspuns 
la implicațiile potențiale ale activității unui 

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea FIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații AEVMP și CERS în cazurile în 
care acest lucru este relevant pentru 
monitorizare și răspuns la implicațiile 
potențiale ale activității unui FIA
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AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luate împreună asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și al funcționării 
ordonate a piețelor pe care activează AFIA. 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor mobiliare 
instituit prin Decizia 2009/77/CE a 
Comisiei din 23 ianuarie 20091 este, de 
asemenea, informat și transmite aceste 
informații autorităților competente din 
celelalte state membre.

individual sau a mai multor FIA luate 
împreună asupra stabilității instituțiilor 
financiare importante din punct de vedere 
sistemic și al funcționării ordonate a 
piețelor pe care activează FIA. AEVMP
transmite aceste informații autorităților 
vamale ale celorlalte state membre.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să aibă responsabilitatea centralizării informațiilor relevante privind 
riscurile sistemice la nivel european.

Amendamentul 1615
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest lucru 
este relevant pentru monitorizare și răspuns 
la implicațiile potențiale ale activității unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luate împreună asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și al funcționării 
ordonate a piețelor pe care activează AFIA. 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare instituit prin Decizia 

1. Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest lucru 
este relevant pentru monitorizare și răspuns 
la implicațiile potențiale ale activității unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luate împreună asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și al funcționării 
ordonate a piețelor pe care activează AFIA. 
AEVMP și CERS sunt, de asemenea, 
informate și transmit aceste informații 
autorităților competente din celelalte state 
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2009/77/CE a Comisiei din 23 ianuarie 
20091 este, de asemenea, informat și 
transmite aceste informații autorităților 
competente din celelalte state membre.

membre.

JO L 25, 29.1.2009, p. 18.

Or. en

Justificare

Se sprijină pe deplin crearea unei noi structuri europene de supraveghere.

Amendamentul 1616
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea competentă comunică 
trimestrial informațiile agregate referitoare 
la activitățile AFIA aflate sub 
responsabilitatea Comitetului economic și 
financiar stabilit prin articolul 114 
alineatul (2) din Tratatul CE.

2. Fără a se aduce atingere condițiilor 
prevăzute la articolul 15 din Regulamentul 
(CE) nr. ... [privind supravegherea 
prudențială comunitară a sistemului 
financiar și de înființare a unui Comitet 
european pentru riscuri sistemice], 
autoritățile competente din statul membru 
de origine comunică CERS informațiile 
agregate referitoare la activitățile AFIA 
aflate sub responsabilitatea lor.

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Toate informațiile referitoare la AFIA 
primite de autoritățile competente se 
comunică, la cerere, Comisiei, care 
prezintă periodic rapoarte statistice în 
acest sens. 

Or. en

Amendamentul 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să precizeze modalitățile, conținutul și 
frecvența informațiilor care urmează să fie 
schimbate în conformitate cu alineatul (1).

3. Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să precizeze modalitățile, conținutul și 
frecvența informațiilor care urmează să fie 
schimbate în conformitate cu alineatul (1) 
și comunicate Comisiei în conformitate cu 
alineatul (1). 

Or. en

Amendamentul 1619
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să precizeze modalitățile, conținutul și 
frecvența informațiilor care urmează să fie 

3. Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să precizeze modalitățile, conținutul 
și frecvența informațiilor care urmează să 
fie schimbate în conformitate cu alineatele
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schimbate în conformitate cu alineatul (1). (1) și (2).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1620
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze 
modalitățile, conținutul și frecvența 
informațiilor care urmează să fie schimbate 
în conformitate cu alineatul (1).

3. Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, actele delegate 
care să precizeze modalitățile, conținutul și 
frecvența informațiilor care urmează să fie 
schimbate în conformitate cu alineatul (1).

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

Comisia se asigură că aceste acte intră în 
vigoare înainte de ...*.
* A se introduce data de către JO: doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

<

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1621
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita cooperarea 
autorităților competente ale unui alt stat 
membru în cadrul unei activități de 
supraveghere sau în scopul unei verificări 
la fața locului sau în cadrul unei 
investigații pe teritoriul acestuia din urmă 
în cadrul competențelor conferite de 
prezenta directivă.

1. Autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita cooperarea 
autorităților competente ale unui alt stat 
membru în cadrul unei activități de 
supraveghere sau în scopul unei verificări 
la fața locului sau în cadrul unei 
investigații pe teritoriul acestuia din urmă 
în cadrul competențelor conferite de 
prezenta directivă, informând rapid 
AEVMP cu privire la aceasta.

În cazul în care o autoritate competentă 
primește o solicitare de verificare la fața 
locului sau de investigație, aceasta
efectuează unul din următoarele lucruri:

În cazul în care autoritățile competente 
primesc o solicitare de verificare la fața 
locului sau de investigație, acestea
efectuează unul din următoarele lucruri:

(a) efectuează ea însăși verificarea sau 
investigația;

(a) efectuează ele însele verificarea sau 
investigația;

(b) permite autorității solicitante să 
efectueze verificarea sau investigația;

(b) permit autorității solicitante să 
efectueze verificarea sau investigația;

(c) permite auditorilor sau experților să 
efectueze verificarea sau investigația.

(c) permit auditorilor sau experților să 
efectueze verificarea sau investigația.

La efectuarea verificării sau investigației 
menționate în prezentul alineat, 
autoritățile competente iau în considerare 
toate observațiile prezentate de AEVMP în 
acest sens.  

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1622
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritățile competente ale unui stat 
membru informează rapid AEVMP cu 
privire la situațiile în care:

(a) o cerere de efectuare a unei 
investigații sau a unei verificări la fața 
locului conform alineatului (1) a fost 
respinsă sau nu a primit răspuns într-un 
termen rezonabil; sau
(b) o cerere de autorizare a 
reprezentanților săi de a-i însoți pe cei ai 
autorităților competente din celălalt stat 
membru a fost respinsă sau nu a primit 
răspuns într-un termen rezonabil.

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice provocate de un 
levier excesiv.
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Amendamentul 1623
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă măsuri de 
implementare privind procedurile de 
efectuare a verificărilor la fața locului și a 
investigațiilor.

4. Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate
privind procedurile de efectuare a 
verificărilor la fața locului și a 
investigațiilor, precum și modalitățile de 
informare a AEVMP, în temeiul 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1624
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă măsuri de 
implementare privind procedurile de 
efectuare a verificărilor la fața locului și a 
investigațiilor.

4. Comisia poate adopta, în conformitate 
cu articolele 49a, 49b și 49c, acte delegate
privind procedurile de efectuare a 
verificărilor la fața locului și a 
investigațiilor.

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 1625
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare stabilește un mecanism de 
mediere.

1. AEVMP stabilește un mecanism de 
mediere

Or. en

Justificare

AEVMP se va substitui în curând CERV. Acest amendament intenționează să anticipeze 
această modificare în structura sistemului de supraveghere european.

Amendamentul 1626
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare stabilește un mecanism de 
mediere.

1. AEVMP stabilește un mecanism de 
mediere.

Or. en
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Justificare

AEVM trebuie luată în considerare în textul directivei.

Amendamentul 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare, în cadrul căruia vor 
avea loc discuții pentru a găsi o soluție 
rapidă și efectivă. Autoritățile competente 
țin seama de avizul Comitetului 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare. 

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare, în cadrul căruia vor 
avea loc discuții pentru a găsi o soluție 
rapidă și efectivă. Autoritățile competente 
respectă deciziile Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare.

Or. en

Amendamentul 1628
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare, în cadrul căruia vor 
avea loc discuții pentru a găsi o soluție 

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul AEVMP, în cadrul căruia 
vor avea loc discuții pentru a găsi o soluție 
rapidă și efectivă. În cazul în care 
dezacordul persistă, AEVMP poate 
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rapidă și efectivă. Autoritățile competente 
țin seama de avizul Comitetului 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare. 

impune o soluție autorităților competente 
în cauză.

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să aibă responsabilitatea soluționării dezacordurilor dintre autoritățile 
competente ale diferitelor state membre pentru a evita arbitrajul de reglementare.

Amendamentul 1629
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare, în cadrul căruia vor 
avea loc discuții pentru a găsi o soluție 
rapidă și efectivă. Autoritățile competente 
țin seama de avizul Comitetului 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare. 

2. În caz de dezacord între autoritățile 
competente cu privire la o evaluare, acțiune 
sau omisiune a uneia dintre autoritățile 
competente implicate în temeiul prezentei 
directive, autoritățile competente 
înaintează cazul AEVMP, în cadrul căruia 
vor avea loc discuții pentru a găsi o soluție 
rapidă și efectivă. Autoritățile competente 
țin seama de avizul AEVMP.

Or. en

Justificare

AEVMP se va substitui în curând CERV. Acest amendament intenționează să anticipeze 
această modificare în structura sistemului de supraveghere european.
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Amendamentul 1630
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Comitetul
1. Comisia este asistată de Comitetul 
european pentru valori mobiliare, instituit 
prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei din 
6 iunie 2001 de instituire a Comitetului 
European pentru valori mobiliare.
2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 
7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului 
din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei, cu 
respectarea dispozițiilor articolului 8.
Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește 
la trei luni.
3. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1) - (4) și articolul 7 din 
Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie.

Or. en

Justificare

Aceasta este formularea corectă, în conformitate cu noile proceduri de comitologie, în cazul 
în care acest articol se menține.
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Amendamentul 1631
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Exercitarea competențelor delegate

1. Competența de a adopta acte delegate 
se acordă Comisiei în condițiile prevăzute 
la articolul 2 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (5), articolul 12 
alineatul (3), articolul 13, articolul 16 
alineatul (4), articolul 18 alineatul (4), 
articolul 19 alineatul (4), articolul 20 
alineatul (3), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 24 alineatul (2), articolul 25 
alineatul (3), articolul 28 alineatul (2), 
articolul 29 alineatul (4), articolul 31 
alineatul (3), articolul 33 alineatul (7), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 37 
alineatul (3), articolul 38 alineatul (3), 
articolul 38 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 39 alineatul (3), 
articolul 45 alineatul (5), articolul 46 
alineatul (3), articolul 47alineatul (4) și
articolul 53 pentru o perioadă de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive. Comisia întocmește un raport 
privind reînnoirea competențelor delegate 
cel târziu cu 12 luni înainte de sfârșitul
perioadei de cinci ani, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă privind 
extinderea perioadei de valabilitate a 
competențelor delegate.
2. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
3. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
stabilite la articolele 49b și 49c.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1632
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 49b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49b
Revocarea competențelor delegate

1. Delegarea competențelor menționată la 
articolul 2 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), 
articolul 11 alineatul (5), articolul 12 
alineatul (3), articolul 13, articolul 16 
alineatul (4), articolul 18 alineatul (4), 
articolul 19 alineatul (4), articolul 20 
alineatul (3), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 24 alineatul (2), articolul 25 
alineatul (3), articolul 28 alineatul (2), 
articolul 29 alineatul (4), articolul 31 
alineatul (3), articolul 33 alineatul (7), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 37 
alineatul (3), articolul 38 alineatul (3), 
articolul 38 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 39 alineatul (3), 
articolul 45 alineatul (5), articolul 46 
alineatul (3), articolul 47 alineatul (4) și 
articolul 53 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
2. Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează cealaltă instituție 
și Comisia, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări.
3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
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imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Perioada de timp trebuie să fie suficient de lungă pentru a se ține seama de procedurile 
Parlamentului European și de vacanțele parlamentare. Votul de revocare a delegării 
competențelor trebuie să rămână dreptul absolut al Parlamentului European. Acest drept este 
stipulat în Tratatul de la Lisabona. Motivările în scris nu sunt necesare. Aceasta nu constituie 
o procedură în care se are în vedere sesizarea Curții Europene de Justiție.

Amendamentul 1633
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 49c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49c
Obiecții la actele delegate

1. Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
timp de patru luni de la data înștiințării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu două luni. Comisia nu 
adoptă acte delegate în perioadele de 
vacanță parlamentară sau în cele două 
săptămâni dinaintea unei astfel de 
perioade.
2. În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții față de 
actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
3. În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul au obiecții la un act delegat, 
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actul delegat nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecții la actul 
delegat își expune motivele care au stat la 
baza acestora.

Or. en

Justificare

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

Perioada de timp trebuie să fie suficient de lungă pentru a se ține seama de procedurile 
Parlamentului European și de vacanțele parlamentare.

Amendamentul 1634
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

La doi ani de la data menționată în 
articolul 54, pe baza unei consultări 
publice și în lumina discuțiilor cu 
autoritățile competente, Comisia 
examinează aplicarea și domeniului de 
aplicare al prezentei directive. Examinarea 
ține seama în mod corespunzător de 
evoluțiile la nivel internațional și 
discuțiile cu țările terțe și organizațiile 
internaționale.

1. Pe baza unei consultări publice și în 
lumina discuțiilor cu autoritățile 
competente, Comisia examinează înainte 
de ... aplicarea și domeniului de aplicare al 
prezentei directive și evaluează impactul 
acesteia asupra:

(a) disponibilității de capital de investiții 
pentru societățile stabilite în Uniune, în 
special pentru societățile inovatoare;
(b) nivelului investițiilor Uniunii în țări 
terțe, în special în țările în curs de 
dezvoltare;
(c) beneficiilor investițiilor din cadrul 
fondurilor de pensii domiciliate sau care 
operează în Uniune, acordându-se o 
atenție deosebită tendințelor demografice 
din Uniune.
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Aceasta prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului împreună cu 
propunerile corespunzătoare. 

2. Comisia, după consultarea cu 
Parlamentul European și Consiliul, 
evaluează dacă, în lumina evoluțiilor 
pieței și a informațiilor colectate în 
conformitate cu alineatul (1) și avându-se 
în vedere atât aspectele legate de protecția 
consumatorului, cât și cele legate de 
concurență, modificarea prezentei 
directive este necesară. În cazul în care o 
astfel de modificare este necesară, 
Comisia înaintează înainte de ...* o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului.
* A se introduce data de către JO: în 
termen de trei ani de la data menționată
la articolul 54.

Or. en

Amendamentul 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La doi ani de la data menționată în 
articolul 54, pe baza unei consultări 
publice și în lumina discuțiilor cu 
autoritățile competente, Comisia 
examinează aplicarea și domeniului de 
aplicare al prezentei directive. Examinarea 
ține seama în mod corespunzător de 
evoluțiile la nivel internațional și discuțiile 
cu țările terțe și organizațiile internaționale.

Pe baza unei consultări publice și în lumina 
discuțiilor cu autoritățile competente, 
Comisia examinează, înainte de ...* și 
luând în considerare regimurile naționale 
fiscale, aplicarea și domeniul de aplicare al 
prezentei directive. Examinarea ține seama 
în mod corespunzător de evoluțiile la nivel 
internațional și discuțiile cu țările terțe și 
organizațiile internaționale.
* A se introduce data de către JO: în 
termen de doi ani de la data menționată la 
articolul 54.

Or. en
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Amendamentul 1636
Wolf Klinz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 50 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă înainte de ...* o 
propunere de revizuire a prezentei 
directive, care introduce criterii de 
stabilire a echivalenței cu țări terțe. 
Comisia determină în ce condiții un AFIA 
stabilit în Uniune este autorizat să 
comercializeze pe întreg teritoriul UE 
acțiuni sau unități ale unui FIA stabilit 
într-o țară terță, sub rezerva unei 
proceduri de notificare. În plus, Comisia 
determină condițiile în care un AFIA 
stabilit în țări terțe poate comercializa 
unități sau acțiuni ale unui FIA 
investitorilor profesionali din Uniune.
Comisia urmărește să instituie un sistem 
de echivalență cu țările terțe. Cerințele de 
echivalență includ echivalența de 
reglementare și supraveghere, 
reciprocitatea accesului la piețe și un 
acord de schimb de informații între 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine al AFIA și autoritatea 
competentă a țării terțe.
*JO: a se introduce data: în termen de 
cinci ani de la data menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

Ar trebui reevaluată echivalența potențială după o perioadă de cinci ani. În acest mod, se va 
putea ține seama de evoluțiile generale, avându-se la dispoziție timpul necesar evaluării 
modului în care funcționează prezenta directivă.
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Amendamentul 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 50 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a revizui aplicarea și domeniul 
de aplicare al prezentei directive, Comisia 
prezintă propuneri de modificare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
pentru a asigura un nivel corespunzător 
al cerințelor de capital în cazul 
instituțiilor financiare care realizează 
activități comerciale cu FIA, luând în 
considerare riscurile, stabilitatea 
financiară în general și potențialele 
conflicte de interes.

Or. en

Amendamentul 1638
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive] 
adoptă toate măsurile necesare pentru a 
se conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an 
de la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

În sensul prezentei directive se consideră 
autorizate AFIA deja autorizate în statele 
lor membre de origine să furnizeze 
servicii de administrare înainte de ...* și
toate FIA administrate de acestea. 
Această autorizație este valabilă în sensul 
prezentei directive dacă următoarele 
condiții sunt îndeplinite:
(a) legislația statului membru în care 
AFIA este autorizat stipulează că AFIA 
trebuie să respecte cerințele legate de 
exercitarea activității, conflictele de 
interese și gestionarea riscurilor; și
(b) AFIA a certificat autorității 
competente din statul membru de origine, 
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înainte de ...*, că AFIA este în măsură să 
îndeplinească toate cerințele aplicabile 
impuse prin prezenta directivă.
*JO: a se introduce data menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

AFIA deja autorizate în statele lor membre de origine se consideră autorizate în temeiul 
prezentei directive dacă anumite condiții sunt îndeplinite.

Amendamentul 1639
Burkhard Balz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive]
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

AFIA stabilite în Comunitate înainte de 
…* adoptă toate măsurile necesare pentru 
a se conforma dispozițiilor prezentului 
regulament și depun o cerere de autorizare 
înainte de …** în statul lor membru de 
origine. AFIA nu are obligația de a 
îndeplini dispozițiile prezentei directive 
sau să prezinte o cerere de autorizare 
pentru furnizarea de servicii de 
administrare în ceea ce privește FIA 
stabilite înainte de ... *
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
trei ani de la data menționată la articolul 
54.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive]
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

AFIA stabilite în Comunitate înainte de 
…* adoptă toate măsurile necesare pentru 
a se conforma dispozițiilor prezentului 
regulament și depun o cerere de autorizare 
înainte de …**. AFIA nu are obligația de 
a îndeplini dispozițiile prezentei directive 
sau să prezinte o cerere de autorizare 
pentru furnizarea de servicii de 
administrare în ceea ce privește FIA 
stabilite înainte de ...*
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
trei ani de la data menționată la articolul 
54.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1641
Sari Essayah

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de …* adoptă toate 
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pentru transpunerea prezentei directive]
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

măsurile necesare pentru a se conforma 
dispozițiilor prezentului regulament și 
depun o cerere de autorizare în termen de
…**. Această dispoziție nu se aplică în 
cazul administrării respectivelor FIA dacă 
noi unități sau acțiuni nu se emit sau se 
comercializează după ...*.
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
un an de la data menționată la articolul 
54.

Or. en

Amendamentul 1642
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive] 
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

1. AFIA stabilite în Comunitate înainte de 
…* adoptă toate măsurile necesare pentru 
a se conforma dispozițiilor prezentului 
regulament și depun o cerere de autorizare 
înainte de …**.

*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
trei ani de la data menționată la articolul 
54.

Or. en

Justificare

Este important să se introducă în textul prezentei directive o clauză de anterioritate și să se 
acorde timpul necesar AFIA, și în special investitorilor lor, pentru a adapta noile măsuri, în 
special în cazul fondurilor de tip închis.
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Amendamentul 1643
Wolf Klinz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive]
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de …* adoptă toate 
măsurile necesare pentru a se conforma 
dispozițiilor prezentului regulament și 
depun o cerere de autorizare până la …**.

*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
doi ani de la data menționată la articolul 
54.

Or. en

Justificare

O perioadă un an pare foarte scurtă și ar trebui, din motive practice, extinsă la doi ani.

Amendamentul 1644
Pascal Canfin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA care își desfășurau activitatea în 
Comunitate înainte de [termenul limită 
pentru transpunerea prezentei directive]
adoptă toate măsurile necesare pentru a se 
conforma prezentei directive și depun o 
cerere de autorizare în termen de un an de 
la termenul limită pentru transpunerea 
prezentei directive.

FIA și AFIA care își desfășurau activitatea
în Comunitate înainte de …* adoptă toate 
măsurile necesare pentru a se conforma 
dispozițiilor prezentului regulament și 
depun o cerere de autorizare în termen de
…**.

*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.
**JO: a se introduce data: în termen de 
un an de la data menționată la articolul 
54.
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Or. en

Justificare

Investitorii au nevoie să li se acorde suficient timp pentru a îndeplini noile cerințe cuprinse în 
prezenta directivă pentru a nu fi obligați să își vândă activele în condiții nefavorabile.

Amendamentul 1645
Burkhard Balz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate solicita să fie autorizat, în 
conformitate cu prezenta directivă, să 
comercializeze în Uniune FIA care au 
fost înființate înainte de ...*, cu condiția 
să transmită autorităților competente 
informațiile menționate la articolele 31 și 
33, iar investitorilor informațiile 
menționate la articolul 20.
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1646
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA pot continua activitatea de 
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administrare fără autorizare și, dacă sunt 
autorizate, nu au obligația să respecte 
prezenta directivă în ceea ce privește FIA 
stabilite înainte ...*, cu condiția să nu se 
emită noi acțiuni sau să se creeze noi 
instrumente în FIA comercializate în 
Uniune după ...*.
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1647
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care AFIA administrează FIA 
de tip închis sau deschis cu o perioadă 
activă de blocare la ... *,  care nu 
efectuează niciun angajament de capital 
după ...**, pot continua să administreze 
astfel de FIA fără autorizație, în 
conformitate cu prezenta directivă până la 
…***.
* A se introduce data de către JO: data 
intrării în vigoare a prezentei directive.
** A se introduce data de către JO: patru 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
*** A se introduce data de către JO: 20 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Amendamentul 1648
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 31-33 din prezenta directivă nu 
se aplică pentru comercializarea de 
acțiuni și unități ale unui FIA care fac 
obiectul unei oferte publice în curs, 
stabilită într-un prospect redactat și 
publicat în conformitate cu Directiva 
2003/71/CE. 

Or. en

Justificare

Este important să se introducă în textul prezentei directive o clauză de anterioritate și să se 
acorde timpul necesar AFIA, și în special investitorilor lor, pentru a adapta noile măsuri, în 
special în cazul fondurilor de tip închis.
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Amendamentul 1649
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investitorii profesionali stabiliți în Uniune 
care au investit la ...* într-un FIA stabilit 
într-o țară terță pot continua să 
investească într-un astfel de FIA deoarece 
se consideră că investițiile s-au efectuat la 
inițiativa investitorului profesional.
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Amendamentul 1650
Pascal Canfin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricțiile privind politicile de investiții 
stabilite la articolul 35 din prezenta 
directivă se aplică imediat noilor investiții.



AM\805044RO.doc 159/182 PE439.135v01-00

RO

Or. en

Justificare

Investitorii au nevoie să li se acorde suficient timp pentru a îndeplini noile cerințe cuprinse în 
prezenta directivă pentru a nu fi obligați să își vândă activele în condiții nefavorabile.

Amendamentul 1651
Pascal Canfin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește investițiile în FIA 
neautorizate de tip deschis realizate 
înainte de ...*, investitorii au la dispoziție 
trei ani pentru a se conforma prezentei 
directive.
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

Investitorii au nevoie să li se acorde suficient timp pentru a îndeplini noile cerințe cuprinse în 
prezenta directivă pentru a nu fi obligați să își vândă activele în condiții nefavorabile.

Amendamentul 1652
Pascal Canfin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește investițiile în FIA 
neautorizate de tip închis realizate înainte 
de ...*, cerințele cuprinse în prezenta 
directivă privind politicile de investiții nu 
se aplică investitorilor cât timp nu există 
rambursare de acțiuni sau unități dintr-
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un FIA neautorizat.
*JO: a se introduce data: menționată la 
articolul 54.

Or. en

Justificare

Investitorii au nevoie să li se acorde suficient timp pentru a îndeplini noile cerințe cuprinse în 
prezenta directivă pentru a nu fi obligați să își vândă activele în condiții nefavorabile.

Amendamentul 1653
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
FIA de micro finanțare

Pentru a elabora un cadrul de 
reglementare corespunzător pentru 
grupul de active din fondurile de investiții 
pentru microfinanțare, în conformitate cu 
principiul proporționalității, Comisia 
propune un cadru de reglementare 
specific pentru fondurile de investiții 
pentru microfinanțare, de exemplu prin 
includerea acestora în versiunea 
modificată a Directivei 2009/65/CE. 

Or. en

Justificare

Principiul proporționalității ar trebui să asigure o reglementare adecvată, adaptată 
specificității unor anumite tipuri de fonduri, precum fondurile de microfinanțare, fără a le 
exclude din domeniul de aplicare al prezentei directive. Acestea ar trebui abordate în 
viitoarea Directivă V privind OPCVM.
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Amendamentul 1654
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 52
 Directiva 2004/39/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 eliminat
Modificarea Directivei 2004/39/CE

La articolul 19 alineatul (6) din Directiva 
2004/39/CEE se adaugă următoarea 
liniuță:
„- serviciul nu se referă la un FIA în 
sensul articolului 3 litera (a) din 
[Directiva xx/xx/CE]”.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1655
Sharon Bowles

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53Directiva 2009/65/CE
Articolul 50a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat
Modificarea Directivei 2009/…/CE

Directiva 2009/XX/CE se modifică după 
cum urmează:
Se inserează următorul articol 50a:
„În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării 
divergențelor dintre interesele firmelor 
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care «transformă» împrumuturile în 
titluri de valoare tranzacționabile și alte 
instrumente financiare (inițiatori) și 
OPCVM-urile care investesc în 
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare, Comisia adoptă 
măsuri de implementare care stabilesc 
obligațiile în următoarele domenii:
(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un 
OPCVM să poată investi în titluri de 
valoare sau alte instrumente financiare de 
acest tip emise după 1 ianuarie 2011, 
inclusiv obligațiile care garantează că 
inițiatorul menține un interes economic 
net de cel puțin 5%;
(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de OPCVM care investesc în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 107 alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Modificarea acestui text ar implica modificarea mai multor alte articole din Directiva privind 
OPCVM pentru introducerea conceptului de „acte delegate”. Nu este locul potrivit pentru 
propunerea unor modificări atât de importante. Comisia ar trebui, în schimb, să prezinte o 
revizuire a segmentelor corespunzătoare din Directiva privind OPCVM.

Amendamentul 1656
Wolf Klinz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53
Directiva 2009/65/CE
Articolul 50a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat
Modificarea Directivei 2009/…/CE

Directiva 2009/XX/CE se modifică după 
cum urmează:
Se inserează următorul articol 50a:
„În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării 
divergențelor dintre interesele firmelor 
care «transformă» împrumuturile în 
titluri de valoare tranzacționabile și alte 
instrumente financiare (inițiatori) și 
OPCVM-urile care investesc în 
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare, Comisia adoptă 
măsuri de implementare care stabilesc 
obligațiile în următoarele domenii:
(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
inițiatorul ordinului pentru ca un 
OPCVM să poată investi în titluri de 
valoare sau alte instrumente financiare de 
acest tip emise după 1 ianuarie 2011, 
inclusiv obligațiile care garantează că 
inițiatorul menține un interes economic 
net de cel puțin 5%;
(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de OPCVM care investesc în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 107 alineatul (2).”

Or. en
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Amendamentul 1657
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53 Directiva 2009/65/CE
Articolul 50a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2009/XX/CE se modifică după 
cum urmează:

Directiva 2009/65/CE se modifică după 
cum urmează:

Se inserează următorul articol 50a: Se inserează următorul articol 50a:

„În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care 
«transformă» împrumuturile în titluri de 
valoare tranzacționabile și alte 
instrumente financiare (inițiatori) și 
OPCVM-urile care investesc în 
respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare, Comisia adoptă 
măsuri de implementare care stabilesc 
obligațiile în următoarele domenii:

„În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele inițiatorilor în sensul 
articolului 4 alineatul (41) din Directiva 
2006/48/CE și OPCVM-urile care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare, Comisia 
adoptă acte delegate care stabilesc 
obligațiile în următoarele domenii:

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

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

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de OPCVM care investesc în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare.

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de OPCVM care investesc în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare.

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

Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 107 alineatul (2).”

Actele care au ca obiectiv modificarea 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolele 49a, 
49b și 49c.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1658
Sari Essayah

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53
Directiva 2009/65/CE Articolul 50a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care «transformă» 
împrumuturile în titluri de valoare 
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (inițiatori) și OPCVM-urile care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc obligațiile în următoarele 
domenii:

„Statele membre iau toate măsurile 
adecvate în vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care «transformă» 
împrumuturile în titluri de valoare 
transferabile și alte instrumente financiare 
(inițiatori) și OPCVM-urile care investesc 
în respectivele titluri de valoare sau în alte 
instrumente financiare. Comisia adoptă 
acte delegate care stabilesc cerințele în 
următoarele domenii:

Or. en

Justificare

Aliniere la Directiva privind OPCVM și Directiva privind AFIA. Nu ar trebui să se ceară 
investitorilor ca emitenții să păstreze un interes economic net în portofoliile lor, deoarece 
obligația respectivă ar trebui să fie aplicată direct emitenților/inițiatorilor. FIA are dreptul 



PE439.135v01-00 166/182 AM\805044RO.doc

RO

să se bazeze pe declarațiile unui emitent/inițiator pe întreaga durată de existență a unor 
asemenea titluri.

Amendamentul 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53 a (nou) Directiva 2003/6/EC
Articolul 1 – alineatul 1 – punctele 7a și 7b (noi) și Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Article 53a
Modificarea Directivei 2003/6/CE

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață) se modifică după 
cum urmează:
1. la articolul 1 primul paragraf se 
adaugă următoarele puncte:
"7a. „Vânzare în lipsă” înseamnă 
vânzarea unei valori pe care vânzătorul 
nu o deține și orice vânzare realizată prin 
livrarea unei valori împrumutate de 
vânzător sau în contul vânzătorului.
7b. „Vânzare în lipsă fără prevalidare” 
înseamnă vânzarea în lipsă a unei valori 
când vânzătorul, înainte sau în momentul 
prezentării ordinului de vânzare în lipsă, 
nu a împrumutat sau nu a încheiat un 
acord de împrumut a titlului care trebuie 
livrat cumpărătorului.”
2. Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a
Pentru a reglementa vânzările în lipsă și a 
interzice vânzările în lipsă fără 
prevalidare a titlurilor de capital, inclusiv 
a titlurilor care oferă acces la acțiunile 
unui emitent, Comisia adoptă acte 
delegate care stabilesc cerințe în 
următoarele domenii:
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(a) raportarea obligatorie a vânzărilor în 
lipsă de către participanții de pe piață 
autorităților competente ale statului 
membru de origine cu privire la piețele 
cele mai relevante în termeni de lichidități 
și ale statului în care se află sediul 
emitentului, când anumite limite de 
participare sunt depășite, precum și 
informarea publică atunci când anumite 
limite de participare sunt depășite;
(b) clasificarea ordinelor de către 
intermediari financiari pentru a se face 
distincția între vânzările în lipsă de alte 
vânzări;
(c) prezentarea de către participanții de pe 
piață a documentației care să demonstreze 
că, înainte de a încheia o tranzacție în 
lipsă sau de se angaja în acest sens, 
aceștia au împrumutat anterior acțiunile 
sau au încheiat un acord în acest sens;
(d) cerința ca participanții pe piață să 
livreze acțiuni pe care le-au vândut nu 
mai târziu de trei zile de la data 
tranzacției și să cumpere acțiunile 
vândute în cazul nelivrării în perioada de 
timp respectivă; 
(e) conferirea competențelor adecvate 
autorităților competente în scopul 
sancționării încălcării dispozițiilor de la 
literele (a) - (d);
(f) conferirea unor competențe adecvate 
în scopul interzicerii în mod excepțional 
ca o poziție scurtă netă să apară sau să 
crească într-un titlu de capital al cărui 
preț a scăzut în mod semnificativ;
(g) cerința ca autoritățile competente să se 
consulte prin intermediul Autorității 
europene pentru valori mobiliare înainte 
de a interzice în mod excepțional ca o 
poziție scurtă netă să apară sau să crească 
într-un titlu de capital într-un segment 
anume de piață sau pe toate piețele, în 
eventualitatea unei scăderi semnificative 
a pieții.”

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1660
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53 a (nou)
Directiva 2006/48/CE
Anexa XI – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Modificarea Directivei 2006/48/CE 

În anexa XI la Directiva 2006/48/CE se 
adaugă următorul punct:
„3a. În vederea stabilirii în temeiul 
articolului 124 alineatul (3), dacă este 
cazul, autoritățile competente verifică în 
mod special expunerea unei instituții de 
credit care constituie levier pentru 
fondurile de investiții alternative, în 
conformitate Directive 2010/.../CE 
[privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative].”. 

Or. en

Justificare

Băncilor și autorităților de supraveghere ale acestora le revine responsabilitatea cu privire la 
controlul riscurilor și ar trebui, de aceea, să aibă sarcina monitorizării nivelului de levier.
Trebuie să se specifice acest fapt printr-un amendament la Directiva privind cerințele de 
capital.
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Amendamentul 1661
Bernd Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Article 53a
Relația cu alte dispoziții ale Uniunii și 

naționale
Prezenta directivă nu aduce atingere 
procedurilor de informare, consultare și, 
dacă este cazul, de participare stabilite de 
legislația națională, în special conform 
Directivelor 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE și 2004/25/CE.

Or. en

Amendamentul 1662
Jürgen Klute

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Relația cu alte dispoziții ale Uniunii  și 

naționale
Prezenta directivă nu aduce atingere 
procedurilor de informare, consultare și, 
dacă este cazul, de participare stabilite de 
legislația națională, în special conform 
Directivelor 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE și 2004/25/CE.

Or. en
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Amendamentul 1663
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În timpul acestei perioade de trei ani, 
statele membre pot permite investitorilor 
profesionali din Uniune să investească, 
din proprie inițiativă, în FIA stabilite în 
Uniune sau într-o țară terță și 
administrate de un AFIA stabilit în țări 
terțe fără a îndeplini condițiile prevăzute 
la articolul 39. 

Or. en

Justificare

Se introduce acest text pentru a clarifica faptul că, în timpul perioadei de tranziție de trei ani, 
statele membre pot permite investitorilor profesionali să investească în FIA domiciliate în 
Uniune sau în afara acesteia și administrate de un AFIA stabilit într-o țară terță, chiar dacă 
un astfel de AFIA nu îndeplinește cerințele de echivalență prevăzute la articolul 39.

Amendamentul 1664
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Funcțiile pe care le poate exercita un 
AFIA:
1. Servicii de administrare a investițiilor
(a) administrarea portofoliului;
(b) gestionarea riscurilor;
(c) evaluare și stabilirea prețurilor.
2. Servicii de administrare
(a) calcularea valorii de inventar netă 
bazată pe principii de evaluare stabilite în 
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actele constitutive și în prospect;
(b) întocmirea unui registru al 
acționarilor;
(c) evidența datelor;
(d) emiterea și rambursarea de 
unități/acțiuni;
(e) furnizarea de servicii juridice și de 
gestiune contabilă a fondului (inclusiv 
declarațiile fiscale);
(f) gestionarea cererilor de informații ale 
clienților;
(g) controlul respectării dispozițiilor 
reglementare;
(h) distribuirea veniturilor;
(i) încheierea de contracte (inclusiv 
emiterea de certificate);
(j) prestarea de servicii de domiciliere.
3. Servicii de comercializare

Or. en

Justificare

Această anexă se bazează pe anexa corespunzătoare din Directiva OPCVM IV. A se vedea, de 
asemenea, anexa I din propunerea de compromis revizuită a Președinției din 15 decembrie 
2009 și Raportul Gauzès (amendamentul 138).

Amendamentul 1665
Othmar Karas

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Funcțiile pe care le poate exercita AFIA:
1. Administrarea investițiilor
(a) administrarea portofoliului;
(b) gestiunea riscurilor.
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2. Administrație
(a) furnizarea servicii juridice și de 
gestiune contabilă a fondului;
(b) gestionarea cererilor de informații ale 
clienților;
(c) evaluarea și determinarea valorii 
unităților (inclusiv a declarațiilor fiscale);
(d) controlul respectării dispozițiilor 
reglementare;
(e) întocmirea unui registru al 
acționarilor;
(f) distribuirea veniturilor;
(g) emiterea și rambursarea de 
unități/acțiuni;
(h) încheierea de contracte (inclusiv 
emiterea de certificate);
(i) evidența datelor;
3. Comercializare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1666
Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Funcțiile pe care le poate exercita AFIA:
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1. Administrarea investițiilor
(a) administrarea portofoliului;
(b) gestiunea riscurilor.
2. Administrație
(a) furnizarea servicii juridice și de 
gestiune contabilă a fondului;
(b) gestionarea cererilor de informații ale 
clienților;
(c) evaluarea și determinarea valorii 
unităților (inclusiv a declarațiilor fiscale);
(d) controlul respectării dispozițiilor 
reglementare;
(e) întocmirea unui registru al 
acționarilor;
(f) distribuirea veniturilor;
(g) emiterea și rambursarea de 
unități/acțiuni;
(h) încheierea de contracte (inclusiv 
emiterea de certificate);
(i) evidența datelor.
3. Comercializare.

Or. en

Amendamentul 1667
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
Activități de administrare pe care AFIA le 
poate exercita în sensul prezentei 
directive:
1. Administrarea investițiilor
2. Gestionare:
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(a) furnizarea servicii juridice și de 
gestiune contabilă a fondului;
(b) gestionarea cererilor de informații ale 
clienților;
(c) evaluarea și determinarea valorii 
unităților (inclusiv a declarațiilor fiscale);
(d) controlul respectării dispozițiilor 
reglementare;
(e) întocmirea unui registru al 
acționarilor;
(f) distribuirea veniturilor;
(g) emiterea și rambursarea de 
unități/acțiuni;
(h) încheierea de contracte (inclusiv 
emiterea de certificate);
(i) evidența datelor.
3. Comercializare.

Or. en

Justificare

Adaptarea activităților de administrare la Directiva OPCVM.

Amendamentul 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
POLITICA DE REMUNERARE

1. La stabilirea și aplicarea politicilor de 
remunerare a categoriilor de personal, 
inclusiv cadrele superioare de conducere,
ale căror activități profesionale 
influențează în mod semnificativ profilul 
lor de risc sau profilurile de risc ale FIA 
pe care le administrează, AFIA respectă 
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următoarele principii:
(a) politica de remunerare este 
compatibilă cu gestionarea solidă și 
eficientă a riscurilor și promovează acest 
tip de gestionare, fără a încuraja riscurile 
care nu reflectă profilul de risc, 
regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale FIA pe care îl 
administrează;
(b) politica de remunerare este 
compatibilă cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele AFIA și 
FIA și cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese;
(c) organismul de conducere, în funcția sa 
de supraveghere a AFIA, adoptă și 
revizuiește periodic principiile generale 
ale politicii de remunerare și este 
responsabil de aplicarea acesteia;
(d) aplicarea politicii de remunerare este 
supusă, cel puțin o dată pe an, unei 
evaluări interne centrale și independente 
a respectării politicilor și procedurilor de 
remunerare adoptate de organismul de 
conducere în funcția sa de supraveghere;
(e) membrii personalului care participă la 
gestionarea riscurilor sunt compensați în 
funcție de realizarea obiectivelor legate de 
funcțiile lor, independent de rezultatele 
sectoarelor comerciale pe care le 
controlează;
(f) atunci când remunerația depinde de 
performanță, valoarea sa totală se 
calculează în funcție de o evaluare în care 
se combină într-o formă rezonabilă 
rezultatele individuale și cele ale unității 
operaționale în cauză sau ale FIA 
respectiv și rezultatele globale ale AFIA, 
iar la evaluarea performanțelor 
individuale se ține seama în mod 
rezonabil de criterii atât financiare, cât și 
nefinanciare;
(g) evaluarea performanței se realizează 
într-un cadru multianual adecvat ciclului 
de viață al FIA administrat de AFIA 
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pentru a garanta că procesul de evaluare 
se bazează pe performanța pe termen mai 
lung și că plata efectivă a componentelor 
care depind de performanță din cadrul 
remunerației se efectuează pe o perioadă 
care ia în considerare politica de 
rambursare a FIA pe care îl 
administrează și riscurile de investiții ale 
acestora;
(h) remunerația variabilă garantată este 
excepțională, intervine numai în contextul 
angajării de personal nou și este limitată 
la primul an;
(i) între componenta fixă și cea variabilă 
a remunerației totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remunerației pentru a permite aplicarea 
unei politici cât se poate de flexibile 
privind componentele variabile ale 
remunerației, care să includă posibilitatea 
de a nu plăti nicio componentă variabilă a 
remunerației;
(j) plățile aferente rezilierii anticipate a 
unui contract reflectă performanța atinsă 
în timp și sunt concepute astfel încât să 
nu recompenseze eșecurile;
(k) măsurarea performanței utilizată în 
calculul componentelor variabile ale 
remunerației variabile sau ansamblul 
componentelor variabile ale remunerației 
cuprinde un mecanism cuprinzător de 
adaptare care să includă toate tipurile 
pertinente de riscuri prezente sau viitoare;
(l) la apariția unui risc care, dacă ar fi 
fost cunoscut în momentul plății unei 
remunerații variabile ar fi fost luat în 
considerare în determinarea acestei 
remunerații, un segment de cel puțin 20% 
din această remunerație variabilă poate fi 
recuperat (printr-o cerere de rambursare) 
de AFIA în scopul ajustării, dar numai în 
măsura în care mecanismul prevăzut la 
litera (m) este insuficient pentru 
efectuarea acestei ajustări; acest 
mecanism de recuperare este aplicabil pe 
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o perioadă corespunzătoare riscurilor 
luate în considerare la momentul în care 
remunerația a fost plătită, dar nu mai 
scurtă de patru ani;
(m) un segment substanțial, care 
reprezintă cel puțin 50% din componenta 
variabilă a remunerației, este amânat 
pentru o perioadă corespunzătoare 
ciclului de viață și politicii de rambursare 
ale FIA în cauză și este adaptat în mod 
corect la natura riscurilor FIA respectiv, 
dar nu mai scurtă de patru ani; 
remunerația datorată în cadrul unor 
măsuri de amânare nu se acordă mai 
repede decât pe bază proporțională; în 
cazul unei componente variabile a 
remunerației cu o valoare deosebit de 
ridicată, se amână plata a cel puțin 60% 
din sumă.
(n) remunerația variabilă, inclusiv partea 
amânată, este plătită sau se acordă numai 
dacă este sustenabilă în funcție de situația 
financiară a AFIA în ansamblu și este 
justificată de performanța unității 
operaționale și a persoanei în cauză; 
remunerația variabilă totală este, în 
general, redusă în mod semnificativ în 
cazul în care se înregistrează o 
performanță slabă sau negativă a AFIA 
sau FIA în cauză;
(o) membrilor personalului li se solicită să 
se angajeze să nu utilizeze strategii de 
acoperire personală sau de asigurare 
referitoare la remunerare sau răspundere 
pentru a submina efectele alinierii 
riscurilor prevăzute în regimurile lor de 
remunerare.
2. Principiile stabilite la punctul 1 se 
aplică atât remunerației plătite de AFIA, 
cât și remunerației plătite de propriul FIA 
(beneficii).
Punctul 1 se aplică beneficiilor acordate 
angajaților provenite din investițiile 
acestora în FIA administrat de AFIA și 
remunerației plătite la lichidarea unui 
FIA. Punctul 1(m) nu se aplică în ceea ce 
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privește remunerația variabilă legată 
direct de comisioanele plătite AFIA care 
nu pot fi recuperate.
3. AFIA importante în termeni de 
dimensiune a lor sau a FIA pe care le 
administrează, organizarea și natura lor 
internă, domeniul de aplicare și 
complexitatea activităților lor stabilesc un 
comitet de remunerare. Comitetul de 
remunerare se constituie într-un mod care 
să îi permită să exercite o examinare 
competentă și independentă cu privire la 
politicile și practicile de remunerare și la 
stimulentele legate de gestionarea 
riscurilor.
Comitetul de remunerare răspunde de 
pregătirea deciziilor privind remunerarea, 
inclusiv a celor care au implicații asupra 
riscurilor și asupra gestionării riscurilor 
ale AFIA și FIA respective și care trebuie 
luate de organismul de conducere în 
funcția sa de supraveghere. Comitetul de 
remunerare este prezidat de un membru 
al organismului de conducere care nu 
deține funcții executive în cadrul AFIA 
respectiv.

Or. en

Justificare

Normele privind remunerarea ar trebui să includă principii generale și norme simple de 
aplicare, precum procentajul remunerației variabile care poate fi recuperat (prin 
rambursare) sau proporția remunerației variabile a cărei plată ar trebui amânată. Textul 
propus este: plata a cel puțin 50% ar trebui amânată pentru cel puțin patru ani; în plus, un 
segment de încă 20% ar putea fi, de asemenea, recuperat timp de patru ani. Aceste reguli 
trebuie să se aplice tuturor formelor de remunerare.



AM\805044RO.doc 179/182 PE439.135v01-00

RO

Amendamentul 1669
Pascal Canfin

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
POLITICI DE REMUNERARE

1. La stabilirea și aplicarea politicilor de 
remunerare pentru categoriile de 
personal, inclusiv pentru cadrele 
superioare de conducere, ale căror 
activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului lor de risc, 
AFIA trebuie să respecte principiile de 
mai jos într-un mod și într-o măsură 
adecvate în raport cu dimensiunea lor și a 
FIA pe care le administrează, cu 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor: 
(a) politica de remunerare este 
compatibilă cu gestionarea solidă și 
eficientă a riscurilor și promovează acest 
tip de gestionare, fără a încuraja riscurile 
care nu reflectă profilul de risc, 
regulamentul fondului sau actele 
constitutive ale FIA pe care îl 
administrează;
(b) politica de remunerare este 
compatibilă cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele AFIA și 
FIA și cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese;
(c) organismul de conducere, în funcția sa 
de supraveghere a AFIA, adoptă și 
revizuiește periodic principiile generale 
ale politicii de remunerare și este
responsabil de aplicarea acesteia;
(d) aplicarea politicii de remunerare este 
supusă, cel puțin o dată pe an, unei 
evaluări interne centrale și independente 
a respectării politicilor și procedurilor de 
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remunerare adoptate de organismul de 
conducere în funcția sa de supraveghere;
(e) membrii personalului care participă la 
gestionarea riscurilor sunt compensați în 
funcție de realizarea obiectivelor legate de 
funcțiile lor, independent de rezultatele 
sectoarelor comerciale pe care le 
controlează; 
(f) atunci când remunerația depinde de 
performanță, valoarea sa totală se 
calculează în funcție de o evaluare în care 
se combină într-o formă rezonabilă 
rezultatele individuale și ale unității 
operaționale în cauză sau ale FIA 
respectiv și rezultatele globale ale AFIA, 
iar la evaluarea performanțelor 
individuale se ține seama în mod 
rezonabil de criterii atât financiare, cât și 
nefinanciare;
(g) evaluarea performanței se realizează 
într-un cadru multianual adecvat ciclului 
de viață al FIA administrat de AFIA 
pentru a garanta că procesul de evaluare 
se bazează pe performanța pe termen mai 
lung și că plata efectivă a componentelor 
care depind de performanță din cadrul 
remunerației se efectuează pe o perioadă 
care ia în considerare politica de 
rambursare a FIA pe care îl 
administrează și riscurile de investiții ale 
acestora;
(h) nu se permite remunerația variabilă 
garantată;
(i) proporția componentelor variabile ale 
remunerației totale este limitată; 
componenta fixă reprezintă un procentaj 
suficient de mare din totalul remunerației 
pentru a permite aplicarea unei politici 
cât se poate de flexibile privind 
componentele variabile ale remunerației, 
care să includă posibilitatea de a nu plăti 
nicio componentă variabilă a 
remunerației;
(j) plățile aferente rezilierii anticipate a 
unui contract reflectă performanța atinsă 
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în timp și sunt concepute astfel încât să 
nu recompenseze eșecurile;
(k) măsurarea performanței utilizată în 
calculul componentelor variabile ale 
remunerației variabile sau ansamblul 
componentelor variabile ale remunerației 
cuprinde o adaptare pentru toate tipurile 
pertinente de riscuri prezente sau viitoare;
(l) remunerația variabilă este amânată 
pentru o perioadă corespunzătoare 
ciclului de viață și politicii de rambursare 
ale FIA în cauză și este adaptată în mod 
corect la natura riscurilor FIA respectiv,  
în cazul fondurilor de tip închis, 
remunerația variabilă poate fi plătită doar 
în momentul lichidării FIA; în cazul 
fondurilor de tip deschis, remunerația 
variabilă poate fi plătită doar după o 
perioadă de cinci ani; remunerația 
datorată în cadrul unor măsuri de 
amânare nu se acordă mai repede decât 
pe bază proporțională;
(m) remunerația variabilă, inclusiv partea 
amânată, este plătită sau se acordă numai 
dacă este sustenabilă în funcție de situația 
financiară a AFIA în ansamblu și este 
justificată de performanța unității 
operaționale și a persoanei în cauză; 
remunerația variabilă totală este, în 
general, redusă în mod semnificativ în 
cazul în care se înregistrează o 
performanță slabă sau negativă a AFIA 
sau FIA în cauză;
(n) membrilor personalului li se solicită 
să se angajeze să nu utilizeze strategii de 
acoperire personală sau de asigurare 
referitoare la remunerare sau răspundere 
pentru a submina efectele alinierii 
riscurilor prevăzute în regimurile lor de 
remunerare.
2. Principiile stabilite la punctul 1 se 
aplică atât remunerației plătite de AFIA, 
cât și remunerației plătite de propriul FIA 
(beneficii).
Punctul 1 nu se aplică beneficiilor 
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acordate angajaților provenite din 
investițiile acestora în FIA administrat de 
AFIA și nici remunerației plătite la 
lichidarea unui FIA. Punctul 1(l) nu se 
aplică în ceea ce privește remunerația 
variabilă legată direct de comisioanele 
plătite AFIA care nu pot fi recuperate.
3. AFIA importante în termeni de 
dimensiune a lor sau a FIA pe care le 
administrează, organizarea și natura lor 
internă, domeniul de aplicare și 
complexitatea activităților lor stabilesc un 
comitet de remunerare.  Comitetul de 
remunerare se constituie într-un mod care 
să îi permită să exercite o examinare 
competentă și independentă cu privire la 
politicile și practicile de remunerare și la 
stimulentele legate de gestionarea 
riscurilor.
Comitetul de remunerare răspunde de 
pregătirea deciziilor privind remunerarea, 
inclusiv a celor care au implicații asupra 
riscurilor și asupra gestionării riscurilor 
ale AFIA și FIA respective și care trebuie 
luate de organismul de conducere în 
funcția sa de supraveghere. Comitetul de 
remunerare este prezidat de un membru 
al organismului de conducere care nu 
deține funcții executive în cadrul AFIA 
respectiv.

Or. en

Justificare

Detalii privind politica de remunerare pentru a evita arbitrajul de reglementare.


