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Amendamentul 310
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte normele în 
materie de autorizare, activităţi în 
desfăşurare şi transparenţă cu privire la 
administratorii de fonduri de investiţii 
alternative (AFIA).

Prezenta directivă stabileşte normele în 
materie de autorizare, activităţi în 
desfăşurare şi transparenţă cu privire la 
fondurile de investiții alternative (FIA) 
din Uniune şi la administratorii de fonduri 
de investiţii alternative (AFIA).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu Directiva OPCVM, prezenta directivă ar trebui, în special, să 
reglementeze produsele (FIA), nu doar administratorii (AFIA).

Amendamentul 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte normele în 
materie de autorizare, activităţi în 
desfăşurare şi transparenţă cu privire la 
administratorii de fonduri de investiţii 
alternative (AFIA).

Prezenta directivă stabileşte normele în 
materie de autorizare, activităţi în 
desfăşurare şi transparenţă cu privire la 
administratorii de fonduri de investiţii 
alternative (AFIA) care prestează servicii 
de administrare pentru unul sau mai 
multe fonduri de investiții alternative 
(FIA).

Or. en



PE438.497v02-00 4/118 AM\806449RO.doc

RO

Amendamentul 312
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Comunitate care 
prestează servicii de administrare unui 
sau mai multor fonduri de investiţii 
alternative (FIA) indiferent:

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor FIA 
şi AFIA aferenţi, cu condiţia ca FIA: 

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.

Amendamentul 313
Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Comunitate care prestează 
servicii de administrare unui sau mai 
multor fonduri de investiţii alternative 
(FIA) indiferent:

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Uniune sau AFIA care 
prestează servicii de administrarare unui 
sau mai multor FIA printre ai căror 
investitori există unul sau mai mulţi 
investitori rezident(ţi) sau stabilit(ţi) în 
Uniune, indiferent:

Or. en

Justificare

Protecţia investitorilor nu este corelată cu locul unde este stabilit AFIA, ci cu cel unde sunt 
situaţi investitorii care realizeză investiţii în FIA. În cazul în care astfel de investitori sunt 
situaţi pe teritoriul UE, aceştia ar trebui să fie protejaţi.
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Amendamentul 314
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Comunitate care 
prestează servicii de administrare unui 
sau mai multor fonduri de investiţii 
alternative (FIA) indiferent:

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Uniune care 
administrează unul sau mai multe fonduri 
de investiţii alternative (FIA) indiferent:

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.

Amendamentul 315
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Comunitate care
prestează servicii de administrare unui 
sau mai multor fonduri de investiţii 
alternative (FIA) indiferent:

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Uniune care 
administrează unul sau mai multe fonduri 
de investiţii alternative (FIA) indiferent:

Or. en

Justificare

Un singur administrator poate avea calitatea de AFIA responsabil de îndeplinirea cerinţelor 
prezentei directive.
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Amendamentul 316
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Comunitate care 
prestează servicii de administrare unui 
sau mai multor fonduri de investiţii 
alternative (FIA) indiferent:

(1) Prezenta directivă se aplică tuturor 
AFIA stabiliţi în Uniune care 
administrează unul sau mai multe fonduri 
de investiţii alternative (FIA) indiferent:

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă efectul global al raportului Gauzès şi al propunerii de compromis 
a Preşedinţiei suedeze, care, în prezent, par să încerce să garanteze faptul că doar o singură 
entitate constituie AFIA pentru orice tip de FIA, abordare cu care suntem de acord. De 
asemenea, salutăm definiţia revizuită a termenului „stabiliţi”. Considerăm că este important 
să reiasă cu claritate că AFIA ale căror sedii sunt situate în afara UE pot fi consideraţi ca 
fiind stabiliţi în UE prin una sau mai multe sucursale. Ar fi util să se clarifice faptul că 
termenul „stabiliţi” este folosit în acest scop.

Amendamentul 317
Pascal Canfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă FIA este domiciliat în interiorul 
sau în afara Comunităţii;

(a) oferite investitorilor UE, dacă FIA este 
domiciliat în interiorul sau în afara 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.
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Amendamentul 318
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă FIA este domiciliat în interiorul 
sau în afara Comunităţii;

(a) dacă FIA este stabilit în interiorul sau 
în afara Uniunii; 

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.

Amendamentul 319
Syed Kamall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă FIA este domiciliat în interiorul 
sau în afara Comunităţii;

(a) dacă FIA este stabilit în interiorul sau 
în afara Uniunii; 

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu modificarea propusă de Preşedinţia suedeză în propunerea de 
compromis.
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Amendamentul 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă FIA este domiciliat în interiorul 
sau în afara Comunităţii;

(a) dacă FIA este stabilit în interiorul sau 
în afara Uniunii; 

Or. en

Justificare

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Amendamentul 321
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă AFIA prestează servicii direct 
sau prin delegare;

eliminat

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.
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Amendamentul 322
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă AFIA prestează servicii direct 
sau prin delegare;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la dreptul actual al Uniunii.

Amendamentul 323
Pascal Canfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă AFIA prestează servicii direct sau 
prin delegare;

(b) investesc în Uniunea Europeană, 
indiferent dacă FIA este domiciliat în 
interiorul sau în afara Uniunii;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.
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Amendamentul 324
Pascal Canfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă FIA este de tip deschis sau 
închis; 

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.

Amendamentul 325
Syed Kamall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă FIA este de tip deschis sau 
închis; 

eliminat

Or. en

Justificare

Fondurile de tip închis şi, în general, instrumentele corporative ar trebui excluse.  Includerea 
FIA, independent de forma juridică, necesită scutiri specifice, incluse în modul cel mai 
adecvat la articolul 2 alineatul (2). Acest regim, împreună cu dispoziţiile privind 
paşapoartele ar trebui să se aplice independent de locul unde este stabilit AFIA, dacă acesta 
are un sediu comercial permanent în Comunitate.
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Amendamentul 326
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă FIA este constituit sub formă 
contractuală ori sub formă de trust sau 
sub forma statutară sau sub orice altă 
formă juridică;

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.

Amendamentul 327
Pascal Canfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de structura juridică a FIA şi AFIA. eliminat

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.
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Amendamentul 328
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de structura juridică a FIA şi AFIA. (d) de structura juridică a AFIA.

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.

Amendamentul 329
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de structura juridică a FIA şi AFIA. (d) de structura juridică a AFIA şi, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2), a 
FIA.

Or. en

Amendamentul 330
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislaţia conform căreia 
este organizat FIA impune constituirea 
unui consiliu de administraţie sau a altui 
organism de conducere, iar FIA nu 
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desemnează un AFIA, FIA este 
considerat AFIA în sensul prezentei 
directive. 

Or. en

Justificare

Includerea acestui aspect abordează chestiunea guvernanţei corporative care nu a fost 
inclusă în propunerea iniţială a Comisiei şi care a fost introdusă şi de raportul Gauzès (a se 
vedea amendamentul 23). Articolul 3a propus de Preşedinţia suedeză nu este necesar pentru 
a aborda această chestiune.

Amendamentul 331
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislaţia conform căreia 
este organizat FIA impune constituirea 
unui consiliu de administraţie sau a altui 
organism de conducere, iar organismul de 
conducere este însărcinat cu exercitarea 
funcţiilor de administrare legate de FIA, 
FIA este considerat AFIA în sensul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui modificată pentru a se asigura că FIA care au un organism de conducere, 
de exemplu un consiliu de administraţie, care deţine răspunderea globală în materie de 
administrare, sunt considerate AFIA în cazul cărora sunt aplicabile cerinţele directivei. În 
caz contrar, ar fi dificilă aplicarea dispoziţiilor directivei în cazul acestui tip de FIA şi în 
cazul administratorilor lor.
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Amendamentul 332
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să furnizeze servicii de 
administrare unuia sau mai multor FIA 
are, de asemenea, dreptul de a 
comercializa investitorilor profesionişti 
din Comunitate acţiuni sau unităţi ale 
respectivelor FIA sub rezerva respectării 
condiţiilor stabilite în capitolul VI şi, după 
caz, în articolul 35.

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se axeze pe fonduri. Obiectivul principal al prezentei directive ar trebui 
să fie reglementarea fondurilor nereglementate (FIA) propuse investitorilor europeni sau 
celor care realizează investiţii pe pieţele europene.

Amendamentul 333
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să furnizeze servicii de 
administrare unuia sau mai multor FIA 
are, de asemenea, dreptul de a comercializa 
investitorilor profesionişti din Comunitate
acţiuni sau unităţi ale respectivelor FIA sub 
rezerva respectării condiţiilor stabilite în 
capitolul VI şi, după caz, în articolul 35.

Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să administreze unul
sau mai multe FIA are, de asemenea, 
dreptul de a com ercializa investitorilor 
profesionişti din Uniune acţiuni sau unităţi 
ale respectivelor FIA sub rezerva 
respectării condiţiilor stabilite în capitolul 
VI şi, după caz, în articolul 35.

Or. en
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Justificare

Salutăm noua formulare propusă de Preşedinţia suedeză în propunerea de compromis.

Amendamentul 334
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să furnizeze servicii de 
administrare unuia sau mai multor FIA 
are, de asemenea, dreptul de a comercializa 
investitorilor profesionişti din Comunitate 
acţiuni sau unităţi ale respectivelor FIA sub 
rezerva respectării condiţiilor stabilite în 
capitolul VI şi, după caz, în articolul 35.

Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să administreze unul
sau mai multe FIA are, de asemenea, 
dreptul de a comercializa investitorilor 
profesionişti din Uniune acţiuni sau unităţi 
ale respectivelor FIA sub rezerva 
respectării condiţiilor stabilite în capitolul 
VI şi, după caz, în articolul 35.

Or. en

Justificare

Un singur administrator poate avea calitatea de AFIA responsabil de îndeplinirea cerinţelor 
prezentei directive.

Amendamentul 335
Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolele 19-30 se aplică tuturor 
FIA comercializate în Uniune, 
independent de locul unde sunt stabilite 
sau de faptul că sunt sau nu domiciliate 
în Uniune.

Or. en
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Amendamentul 336
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolele 19-30 se aplică tuturor 
FIA comercializate în Uniune, 
independent de locul unde sunt stabilite 
sau de faptul că sunt sau nu domiciliate 
în Uniune.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să cuprindă toate FIA în care investesc 
investitori din UE şi toate operaţiunile (A)FIA de origine UE sau străină pe pieţele financiare 
din UE. Acest amendament abordează chestiunea „amprentei” AFIA şi pe cea a fondurilor 
care nu sunt domiciliate în UE, precum şi problema fondurilor offshore folosite din motive 
fiscale şi legate de arbitrajul de reglementare.  

Amendamentul 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Articolele 31-33 nu sunt aplicabile în 
cazul comercializării de acţiuni sau 
unităţi ale FIA care fac obiectul unei 
oferte publice în curs, stabilită pe baza 
unui prospect redactat şi publicat în 
conformitate cu Directiva 2003/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind prospectul 
care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau pentru 
admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare1. 
1 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
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Or. en

Justificare

Este important să fie introdusă o clauză de anterioritate în prezenta directivă şi să se acorde 
AFIA, şi, în special, investitorilor acestora, un interval de timp suficient pentru a se adapta la 
noile măsuri, în special deoarece aceştia se ocupă de fonduri de tip închis. 

Amendamentul 338
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezenta directivă nu împiedică sau 
limitează activităţile investitorilor de 
lichidare a unităţilor sau a acţiunilor pe 
care le deţin în FIA pe piaţa de capital. 
Astfel de investitori sau intermediarii 
acestora pot oferi sau plasa astfel de 
acţiuni sau unităţi investitorilor dintr-un 
stat membru în conformitate cu legislaţia 
naţională a statului membru în cauză.  Cu 
toate acestea, atunci când se face la 
iniţiativa unui AFIA care administrează 
un astfel de FIA, oferta sau plasarea 
respectivă este considerată a fi 
comercializare de către AFIA, în sensul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Amendamentul 339
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică: eliminat
(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participație directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 
administrate, inclusiv activele obținute 
prin utilizarea leverage-ului, nu depășesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;
(b) AFIA stabiliți în comunitate care nu 
prestează servicii de administrare pentru 
FIA domiciliate în comunitate și nu 
comercializează FIA în comunitate;
(c) OPCVM-urilor sau societăților de 
administrare sau de investiții a acestora 
autorizate în conformitate cu Directiva 
2009/.../CE [Directiva OPCVM];
(d) instituțiile de credit care intră sub 
incidența Directivei 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformată);
(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 
2003 privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale1;

                                               
1 JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
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(f) instituţiilor care intră sub incidenţa 
primei Directive 73/239/CEE a 
Consiliului din 24 iulie 1973 de 
coordonare a actelor cu putere de lege şi 
actelor administrative privind iniţierea şi 
exercitarea activităţii de asigurare 
generală directă1, Directivei 2002/83/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea 
de viaţă2 şi a Directivei 2005/68/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 noiembrie 2005 privind 
reasigurarea şi de modificare a 
Directivelor 73/239/CEE şi 92/49/CEE ale 
Consiliului, precum şi a Directivelor 
98/78/CE şi 2002/83/CE3;

(g) instituţiilor supranaţionale, precum 
Banca Mondială, FMI, BCE, BEI, FEI, 
alte instituţii supranaţionale şi organizaţii 
internaţionale similare, în cazul în care 
aceste instituţii administrează unul sau 
mai multe FIA.

Or. de

Amendamentul 340
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participaţie directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 
administrate, inclusiv activele obţinute 

eliminat

                                               
1 JO L 228, 16.8.1973, p. 3.
2 JO L 345, 19.12.2002, p. 1.
3 JO L 323, 9.12.2005, p. 1.
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prin utilizarea leverage-ului, nu depăşesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;

Or. en

Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. Ipoteza că fondurile de capital 
privat nu utilizează efectul de levier, ceea ce ar justifica praguri mai ridicate este nerealistă. 
Pragurile şi scutirile „de minimis” încurajează AFIA să recurgă la artificii contabile pentru 
a evita reglementarea.

Amendamentul 341
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participaţie directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 
administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea leverage-ului, nu depăşesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;

eliminat

Or. en
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Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. Ipoteza că fondurile de capital 
privat nu utilizează efectul de levier, ceea ce ar justifica praguri mai ridicate este nerealistă. 
Pragurile şi scutirile „de minimis” încurajează AFIA să recurgă la artificii contabile pentru 
a evita reglementarea. 

Amendamentul 342
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participaţie directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 
administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea leverage-ului, nu depăşesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;

eliminat

Or. en

Justificare

Toate fondurile ar trebui incluse în domeniul de aplicare al directivei, pentru a asigura 
protecţia investitorilor.
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Amendamentul 343
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participaţie directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 
administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea leverage-ului, nu depăşesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;

eliminat

Or. en

Justificare

Introduce un regim mai puţin strict pentru AFIA care prezintă importanţă sistemică. 
Principala prioritate a prezentei directive este limitarea riscurilor sistemice. Pentru a reduce 
la minimum daunele colaterale ale abordării nediferenţiate, AFIA mai mici ar trebui doar să 
se înregistreze şi să respecte obligaţiile de transparenţă prevăzute la articolele 19-21.

Amendamentul 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect 
printr-o societate de care AFIA este legat 
printr-o administrare sau un control 
comun sau printr-o participaţie directă 
sau indirectă importantă, administrează 
portofolii de FIA ale căror active 

eliminat
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administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea leverage-ului, nu depăşesc 
în total un prag de 100 de milioane de 
EUR sau de 500 de milioane de EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care nu utilizează leverage, iar 
drepturile de rambursare nu pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de 
la data constituirii fiecărui FIA;

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să fie aplicabilă tuturor AFIA, fără scutiri bazate pe volumul de active 
administrate. În caz contrar, administratorii vor fi stimulaţi să creeze fonduri exact sub 
pragul stabilit şi să găsească modalităţi de a delega o parte cât mai mare din funcţiile lor 
unor furnizori de servicii şi „consilieri”externi. Acest lucru ar contraveni scopului directivei, 
care este de a reglementa toţi actorii din sectorul financiar.

Amendamentul 345
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-
o administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care administrează FIA ale căror 
active totale administrate, inclusiv activele 
obţinute prin utilizarea efectului de levier, 
nu depăşesc un prag de 1 miliard de EUR 
sau de 1.5 miliarde de EUR în cazul în 
care FIA este compus din participaţii care 
(a) nu utilizează efectul de levier; şi (b) nu 
deţin drepturi de rambursare care pot fi 
exercitate într-o perioadă de cinci ani de la 
data constituirii FIA. Pentru calculul 
pragurilor respective:

(i) FIA administrate de AFIA sau a căror 
administrare este delegată de AFIA unei 
societăţi din acelaşi grup ca şi AFIA sunt 



PE438.497v02-00 24/118 AM\806449RO.doc

RO

agregate;
(ii) în privinţa FIA care (a) nu utilizează 
efectul de levier; şi (b) nu deţin drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA, pragurile se aplică 
participaţiei nete a investitorilor în FIA.

Or. en

Justificare

Este esenţial ca prezenta directivă să fie proporţională şi să nu impună sarcini excesive 
asupra AFIA mici. 

Amendamentul 346
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-
o administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care administrează portofolii de 
FIA ale căror active totale administrate, 
inclusiv activele obţinute prin utilizarea 
efectului de levier, nu depăşesc în total un 
prag de 500 de milioane de EUR sau 1 
miliard de EUR în cazul în care portofoliul 
FIA este compus din participaţii care (a) 
nu utilizează efectul de levier şi (b) care nu 
deţin drepturi de rambursare care pot fi
exercitate într-o perioadă de cinci ani de la 
data constituirii FIA. Pentru calculul 
pragurilor respective: 

(i) portofoliile FIA administrate de AFIA 
sau a căror administrare este delegată de 
AFIA unei societăţi din acelaşi grup ca şi 
AFIA sunt agregate;
(ii) în privinţa FIA care (a) nu utilizează 
efectul de levier; şi (b) nu deţin drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
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constituirii FIA, pragurile se aplică 
volumului total al investiţiilor realizate de 
investitori în FIA. 

Or. en

Justificare

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive.

Amendamentul 347
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-
o administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care administrează FIA ale căror 
active totale administrate, inclusiv activele 
obţinute prin utilizarea efectului de levier, 
nu depăşesc în total un prag de 500 de 
milioane de EUR sau 1 miliard de EUR în 
cazul în care FIA este compus din 
participaţii care (a) nu utilizează efectul de 
levier; şi (b) nu deţin drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data constituirii 
FIA. Pentru calculul pragurilor 
respective:

(i) FIA administrate de AFIA sau a căror 
administrare este delegată de AFIA unei 
societăţi din acelaşi grup ca şi AFIA sunt 
agregate;
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(ii) în privinţa FIA care (a) nu utilizează 
efectul de levier; şi (b) nu deţin drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA, pragurile se aplică 
participaţiei nete a investitorilor în FIA.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 348
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea efectului de 
levier, nu depăşesc în total un prag de 100 
de milioane de EUR sau de 1 miliard de 
EUR în cazul în care portofoliul FIA este 
compus din FIA care nu utilizează efectul 
de levier şi nu deţin drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data constituirii 
fiecărui FIA. Pentru calculul pragurilor 
respective: 
(i) portofoliile FIA administrate de AFIA 
sau a căror administrare este delegată de 
AFIA sunt incluse, dar portofoliile 
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administrate de AFIA prin delegare sunt 
excluse;
(ii) în privinţa FIA care nu utilizează 
efectul de levier şi nu deţin drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA, pragurile se aplică 
volumului total al investiţiilor realizate de 
investitori în FIA şi nu valorii contabile a 
activelor administrate. 

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop să ia mai bine în considerare specificitatea diferitelor tipuri de 
FIA şi să evite ca societăţile mici şi mijlocii să fie confruntate cu o povară administrativă 
importantă, fiind garantat, în acelaşi timp, controlul. 

Amendamentul 349
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-
o administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care administrează portofolii de 
FIA ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 1 miliard EUR în 
cazul în care portofoliul FIA este compus 
din FIA care (a) nu utilizează efectul de 
levier; şi (b) nu deţin drepturi de 
rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data constituirii 
FIA.

Pentru calculul pragurilor respective:
(i) portofoliile FIA administrate de AFIA 
sau a căror administrare este delegată de 
AFIA unei societăţi din acelaşi grup ca şi 
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AFIA sunt agregate;
(ii) în privinţa FIA care (a) nu utilizează 
efectul de levier; şi (b) nu deţin drepturi 
de rambursare care pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii FIA, pragurile se aplică 
volumului total al investiţiilor realizate de 
investitori în FIA şi nu valorii contabile a 
activelor administrate;

Or. en

Amendamentul 350
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participație directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obținute prin utilizarea efectului de 
levier, nu depășesc în total un prag de 500 
de milioane de EUR sau de 1 miliard de 
EUR în cazul în care portofoliul FIA este 
compus din FIA care nu utilizează efectul 
de levier, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data investiţiei iniţiale în fiecare FIA, 
astfel de AFIA având totuşi obligaţia de 
înregistrare în statele membre de origine;

Or. en

Justificare

Consideră că „daunele colaterale” cauzate de prezenta propunere de directivă nu sunt 
justificate. Întrucât multe produse incluse în domeniul de aplicare al directivei AFIA sunt 
reglementate printr-un instrument naţional adecvat, eforturile de reglementare ar trebui 
adaptate pentru a remedia lacunele existente la nivelul reglementării în mod judicios. 
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Amendamentul 351
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 100 de 
milioane de EUR sau de 500 de milioane 
de EUR în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

(a) AFIA care fie direct, fie indirect printr-
o societate de care AFIA este legat printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate, inclusiv 
activele obţinute prin utilizarea leverage-
ului, nu depăşesc în total un prag de 200 de 
milioane de EUR sau de 1 miliard de EUR
în cazul în care portofoliul FIA este 
compus din FIA care nu utilizează 
leverage, iar drepturile de rambursare nu 
pot fi exercitate într-o perioadă de cinci ani 
de la data constituirii fiecărui FIA;

Or. en

Justificare

Un prag mai scăzut aplicat fondurilor administrate va avea un efect neglijabil asupra 
riscurilor sistemice vizate de prezenta directivă, dar va crea în schimb o sarcină de tip 
reglementar asupra fondurilor mici care sunt cel mai puţin capabile să o suporte. 

Amendamentul 352
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Societăţile de administrare autorizate 
în temeul legislaţiei naţionale care 
prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine al acestora;
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Or. en

Amendamentul 353
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA stabiliţi în comunitate care nu 
prestează servicii de administrare pentru 
FIA domiciliate în comunitate şi nu 
comercializează FIA în comunitate;

eliminat

Or. en

Justificare

Incompatibil cu noua definiţie a domeniului de aplicare de la amendamentul 26.

Amendamentul 354
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA stabiliţi în Comunitate care nu 
prestează servicii de administrare pentru
FIA domiciliate în Comunitate şi nu 
comercializează FIA în Comunitate;

(b) AFIA stabiliţi în Uniune care nu 
administrează FIA domiciliate în Uniune
şi nu comercializează FIA în Uniune, peste 
limita scutirilor aplicate plasamentelor 
private prevăzute în cazul FIA în temeiul 
legislaţiei naţionale a statului membru;

Or. en

Justificare

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
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Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Amendamentul 355
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA stabiliţi în Comunitate care nu 
prestează servicii de administrare pentru
FIA domiciliate în Comunitate şi nu 
comercializează FIA în Comunitate;

(b) AFIA stabiliţi în Uniune care nu 
administrează FIA domiciliate în Uniune
şi nu comercializează FIA în Uniune, peste 
limita scutirilor aplicate plasamentelor 
private prevăzute în cazul FIA în temeiul 
legislaţiei naţionale a statului membru; 

Or. en

Amendamentul 356
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA stabiliţi în Comunitate care nu 
prestează servicii de administrare pentru
FIA domiciliate în Comunitate şi nu 
comercializează FIA în Comunitate;

(b) AFIA stabiliţi în Uniune care nu 
administrează FIA domiciliate în Uniune
şi nu comercializează FIA în Uniune;

Or. en

Justificare

Un singur adminstrator poate avea calitatea de AFIA responsabil de îndeplinirea cerinţelor 
prezentei directive.
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Amendamentul 357
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA stabiliţi în Comunitate care nu
prestează servicii de administrare pentru
FIA domiciliate în Comunitate şi nu 
comercializează FIA în Comunitate;

(b) administrării de către AFIA a FIA 
care nu sunt domiciliate în Uniune şi care 
nu sunt comercializate în Uniune;

Or. en

Justificare

Prin definiţie, toate fondurile din ţările terţe sunt FIA. În cazul în care AFIA din UE 
administrează fonduri din ţările terţe care nu sunt comercializate în UE, nu este necesară 
aplicarea reglementării UE în cazul activităţii respective, deoarece aceasta ar duce la 
suprapuneri disproporţionate şi la incoerenţa reglementărilor în cazul unei activităţi care nu 
este legată de piaţa unică. O astfel de restricţie va duce doar la imposibilitatea 
administratorilor de investiţii de a concura cu administratorii care nu sunt din ţări terţe 
pentru mandate care privesc fonduri din afara UE.

Amendamentul 358
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) AFIA care prestează servicii de 
administrare exclusiv întreprinderilor-
mamă, filialelor lor sau altor filiale ale 
întreprinderilor-mamă;

Or. en
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Amendamentul 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA exclusiv pentru 
întreprinderile-mamă, filialele lor sau alte 
filiale ale întreprinderilor-mamă;

Or. en

Justificare

Pentru a evita consecinţele nedorite şi disproporţionate şi pentru a reduce daunele colaterale, 
ar trebui permise anumite scutiri limitate. Companiile industriale de tip holding constituie o 
astfel de excepţie.

Amendamentul 360
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) AFIA, dacă aceştia administrează 
unul sau mai multe FIA ai căror unici 
investitori sunt înşişi AFIA sau 
întreprinderile-mamă, filialele lor sau 
alte filiale ale întreprinderilor-mamă, cu 
condiţia ca niciunul dintre aceşti 
investitori să nu fie, la rândul său, FIA;

Or. en
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Amendamentul 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) OPCVM-urilor sau societăţilor de 
administrare sau de investiţii a acestora 
autorizate în conformitate cu Directiva 
2009/.../CE [Directiva OPCVM];

eliminat

Or. en

Amendamentul 362
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) OPCVM-urilor sau societăţilor de 
administrare sau de investiţii a acestora 
autorizate în conformitate cu Directiva 
2009/.../CE [Directiva OPCVM];

(c) OPCVM-urilor sau societăţilor lor de 
administrare sau de investiţii autorizate în 
conformitate cu Directiva 2009/65/CE 
[Directiva OPCVM], în măsura în care 
societăţile respective de administrare sau 
de investiţii nu administrează FIA;

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu amendamentul propus în raportul Gauzès.
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Amendamentul 363
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituţiile de credit care intră sub 
incidenţa Directivei 2006/48/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi 
exercitarea activităţii instituţiilor de credit 
(reformată);

eliminat

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu amendamentul propus atât în propunerea de compromis a Preşedinţiei 
suedeze, cât şi în raportul Gauzès. Nu este justificată acordarea unei scutiri specifice 
instituţiilor de credit în temeiul Directivei, deoarece acest lucru ar crea numai condiţii 
inechitabile de concurenţă între diferitele categorii de entităţi reglementate.

Amendment 364
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale;

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale (IFPO), inclusiv, dacă este 
cazul, entităţilor autorizate responsabile 
de administrarea IFPO şi care acţionează 
în numele acestora, menţionate la 
articolul 2 alineatul (1) din directivă sau 
gestionarilor de investiții menţionaţi la 
articolul 19 alineatul (1) din aceeaşi 
directivă, în măsura în care nu 
administrează FIA stabilite în UE;
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Or. en

Justificare

Suntem de acord cu amendamentul propus în propunerea de compromis a Preşedinţiei 
suedeze.

Amendamentul 365
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale;

(e) instituţiei care intră în domeniul de 
aplicare al articolului 2 alineatul (1) din 
Directiva 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale, inclusiv în conformitate cu 
modalităţile de aplicare de la articolul 3 
din Directiva 2003/41/CE, dar excluzând 
orice instituţie menţionată la articolul 2 
alineatul (2) litera (b) din aceeaşi 
directivă. Pentru a stabili, în sensul 
prezentei directive, dacă o instituţie intră 
în domeniul de aplicare al articolului 2 
alineatul (1) din Directiva 2003/41/CE, nu 
se ia în considerare neaplicarea directivei 
de către un stat membru în conformitate 
cu articolul 5 din Directiva 2003/41/CE;

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. 
Textul definiţiei ar trebui modificat pentru a se asigura că instituţiile locale mici care nu intră 
sub incidenţa Directivei IFPO prin alegerea deliberată a statelor membre pentru a le reduce 
sarcinile administrative, nu trebuie să solicite autorizaţie în temeiul Directivei AFIA.



AM\806449RO.doc 37/118 PE438.497v02-00

RO

Amendamentul 366
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale;

(e) instituţiei care intră în domeniul de 
aplicare al articolului 2 alineatul (1) din 
Directiva 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale, inclusiv în conformitate cu 
modalităţile de aplicare de la articolul 3 
din Directiva 2003/41/CE, dar excluzând 
orice instituţie menţionată la articolul 2 
alineatul (2) litera (b) din Directiva 
2003/41/CE. Pentru a stabili, în sensul 
prezentei directive, dacă o instituţie intră 
în domeniul de aplicare al articolului 2 
alineatul (1) din Directiva 2003/41/CE, nu 
se ia în considerare neaplicarea directivei 
de către un stat membru în conformitate 
cu articolul 5 din Directiva 2003/41/CE;

Or. en

Justificare

Textul definiţiei ar trebui modificat pentru a se asigura că instituţiile locale mici care nu intră 
sub incidenţa Directivei IFPO prin alegerea deliberată a statelor membre pentru a le reduce 
sarcinile administrative, nu trebuie să solicite autorizaţie în temeiul Directivei AFIA.

Amendamentul 367
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 
privind activităţile şi supravegherea 
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instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale;

instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale, cu condiţia să nu acţioneze 
în calitate de FIA;

Or. en

Justificare

Fondurile de pensii care acţionează în calitate de FIA ar trebui să intre sub incidenţa 
directivei.

Amendamentul 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituţiilor care intră sub incidenţa 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 3 iunie 
2003 privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale;

(e) autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale, organelor sau instituţiilor care 
administrează fonduri ce sprijină 
sistemele de asigurări sociale şi sistemele 
de pensii;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează garantarea faptului că instituţiile şi organismele publice şi 
private competente în materie de sisteme de asigurări sociale şi sisteme de pensii (inclusiv 
instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale) nu vor fi incluse în domeniul de aplicare 
al Directivei AFIA.

Amendamentul 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale, instrumentelor guvernamentale de
investiţii sau organismelor ori instituţiilor 
care administrează fonduri ce sprijină 
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sistemele de asigurări sociale şi de pensii;

Or. en

Justificare

Autorităţile publice, precum şi sistemele de asigurări sociale şi de pensii ar trebui excluse.

Amendamentul 370
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) oricărei persoane sau entităţi, în 
măsura în care realizează investiţii numai 
pe cont propriu;

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu principiul enunţat în noul punct (fa) propus în raportul Gauzès, dar nu 
înţelegem de ce ar trebui limitat la anumite categorii de entităţi. Orice entitate sau persoană 
care acţionează doar în nume propriu ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al 
directivei.

Amendamentul 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) AFIA care administrează fonduri de 
capital privat sau fonduri de tip închis;

Or. en

Justificare

Este imperativ necesară introducerea clauzelor de anterioritate, şi anume excluderea AFIA ai 
fondurilor de capital privat şi FIA ai fondurilor de capital privat din domeniul de aplicare al 
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directivei deorece condiţiile aplicabile fondurilor de capital privat existente au fost negociate 
fără a lua în considerare costurile şi obligaţiile pe care directiva le va impune FIA. Deoarece 
FIA de capital privat mici nu afectează piaţa internă şi este puţin probabil să beneficieze de 
vreun avantaj din drepturile care derivă din introducerea paşapoartelor, riscând să se 
confrunte cu sarcini de conformitate şi costuri sporite, acest tip de FIA ar trebui exclus din 
domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 372
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) societăţilor de administrare 
autorizate în temeiul legislaţiei naţionale 
care prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional şi care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en

Justificare

FIA exclusiv naţionale nu prezintă un risc sistemic, deoarece sunt frecvent fonduri de retail 
strict reglementate, multe fiind administrate în mod similar cu OPCVM.

Amendamentul 373
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en
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Justificare

FIA exclusiv naţionale nu prezintă un risc sistemic, deoarece sunt frecvent fonduri de retail 
strict reglementate, multe fiind administrate în mod similar cu OPCVM.

Amendamentul 374
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) AFIA care prestează servicii de 
administrare exclusiv întreprinderilor-
mamă, filialelor lor sau altor filiale ale 
întreprinderilor-mamă;

Or. en

Justificare

Sunt excluşi administratorii de active care nu prestează servicii unor terţe părţi.

Amendamentul 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ge) societăţilor administrate intern care 
nu oferă acţionarilor lor drepturi de 
rambursare sau răscumpărare, investesc 
pe termen mai lung în mod predominant 
în valori mobiliare, nu folosesc deloc sau 
folosesc doar în mod limitat efectul de 
levier şi ale căror acţiuni sunt 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
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for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Amendamentul 376
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) sistemelor de participare a 
angajaţilor;

Or. en

Justificare

Sistemele de participare a angajaţilor ar trebui excluse din domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) sistemelor de participare a 
angajaţilor.

Or. en

Justificare

Sistemele de participare a angajaţilor ar trebui excluse.
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Amendamentul 378
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) sistemelor de participare a 
angajaţilor;

Or. en

Amendamentul 379
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) sistemelor de participare a 
angajaţilor;

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu modificările propuse în propunerea de compromis a Preşedinţiei suedeze 
şi în raportul Gauzès.

Amendamentul 380
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gg) AFIA ai FIA în care toţi investitorii 
sunt foşti sau actuali membri, acţionari, 
directori, responsabili, cadre de 
conducere sau angajaţi ai 
AFIA sau orice membru din grupul 
acestuia şi/sau care oferă consultanţă sau 
prestează servicii
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FIA sau AFIA şi/sau AFIA şi societăţilor 
din grup şi/sau altor beneficiari autorizaţi 
coform regimului de angajare;

Or. en

Justificare

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Amendamentul 381
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gh) instituţiilor sau organizaţiilor 
controlate de autorităţile naţionale, 
regionale şi locale şi instituţiilor care 
administrează fonduri ce sprijină 
sistemele de asigurări sociale şi sistemele 
de pensii, în cazul în care astfel de 
instituţii sau organizaţii administrează 
unul sau mai multe FIA;

Or. en

Justificare

Excluderea din domeniul de aplicare a capitalului de risc din sursă publică.
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Amendamentul 382
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gi (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gi) organismelor de plasament colectiv 
reglementate în mod adecvat de legislaţia 
naţională relevantă a statului membru în 
care sunt domiciliate şi care sunt 
comercializate doar în statul membru 
respectiv;

Or. en

Justificare

Amendamentul 383
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gj) instrumentelor speciale create cu 
obiectivul securitizării anumitor active;

Or. en

Amendamentul 384
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gj) intrumentelor investiţionale de 
securitizare;

Or. en
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Justificare

Suntem de acord cu modificările propuse în propunerea de compromis a Preşedinţiei suedeze 
şi în raportul Gauzès.

Amendamentul 385
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gk (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gk) societăţilor industriale de tip holding 
ale căror acţiuni sunt comercializate pe o 
piaţă reglementată din UE în măsura în 
care acestea deţin acţiuni în filialele lor 
sau în societăţile lor asociate în cadrul 
cărora exercită un control în scopul 
aplicării unui strategii de afaceri în 
domeniul industrial.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să se limiteze la AFIA care prezintă un risc sistemic, în caz 
contrar activităţile de supraveghere vizate vor fi dificil de realizat în mod adecvat. 
Companiile industriale de tip holding deţin participaţii pe termen lung, fără un plan de 
vânzare, şi îşi gestionează participaţiile pe baza unei abordări industriale. Astfel de societăţi 
nu generează riscuri sistemice în măsura în care sunt admise la tranzacţionare la bursă, sunt 
supuse dreptului societăţilor comerciale din Uniunea Europeană, legislaţiei naţionale şi 
normelor privind admiterea la tranzacţionare, toate acestea reglementări asigurând o 
protecţie adecvată a investitorilor. Acestea ar trebui excluse din domeniul de aplicare.

Amendamentul 386
Marta Andreasen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gl (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gl) fondurilor comune de plasament de 
tip închis cotate la bursă.
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Or. en

Justificare

Societăţile cotate la bursă care administrează fonduri comune de plasament de tip închis nu 
au AFIA şi sunt administrate de angajaţi. Consiliul de administraţie, responsabil faţă de 
acţionari, este competent în ceea ce priveşte strategia de risc şi de investiţii.

Amendamentul 387
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gm (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gm) AFIA, în măsura în care aceştia 
administrează unul sau mai multe FIA ai 
căror unici investitori sunt întreprinderile-
mamă, filialele AFIA sau alte filiale ale 
întreprinderilor- mamă, cu condiţia ca 
niciunul din aceşti investitori să nu fie el 
însuşi FIA;

Or. en

Justificare

Se justifică o clauză de exceptare pentru administratorii unor investiţii provenind din acelaşi 
grup. Nu se cauzează riscuri suplimentare pentru pieţele financiare. Deoarece astfel de 
fonduri sunt adeseori utilizate în cadrul grupurilor bancare şi de asigurări, aceste instituţii 
financiare au deja obligaţia de a constitui provizioane pentru acoperirea riscurilor în 
conformitate cu legislaţia privind supravegherea. În plus, într-o astfel de situaţie în care 
investiţia se face în cadrul aceluiaşi grup, nu este necesar să fie protejat investitorul.

Amendamentul 388
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gm (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gm) AFIA, în măsura în care aceştia 
administrează unul sau mai multe FIA ai 
căror unici investitori sunt 
întreprinderile-mamă, filialele AFIA sau 
alte filiale ale întreprinderilor- mamă, cu 
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condiţia ca niciunul din aceşti investitori 
să nu fie el însuşi FIA;

Or. en

Justificare

Se justifică o clauză de exceptare pentru administratorii unor investiţii provenind din acelaşi 
grup. Nu se cauzează riscuri suplimentare pentru pieţele financiare. Deoarece astfel de 
fonduri sunt adeseori utilizate în cadrul grupurilor bancare şi de asigurări, aceste instituţii 
financiare au deja obligaţia de a constitui provizioane pentru acoperirea riscurilor în 
conformitate cu legislaţia privind supravegherea. În plus, într-o astfel de situaţie în care 
investiţia se face în cadrul aceluiaşi grup, nu este necesar să fie protejat investitorul.

Amendamentul 389
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gm (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gm) AFIA, în măsura în care aceştia 
administrează unul sau mai multe FIA ai 
căror unici investitori sunt AFIA înşişi 
sau întreprinderile- mamă directe sau 
indirecte sau filialeleAFIA sau alte filiale 
ale acestor întreprinderi-mamă directe 
sau indirecte;

Or. en

Justificare

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.
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Amendamentul 390
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gn (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gn) AFIA autorizaţi în temeiul legislaţiei 
naţionale să presteze servicii de 
administrare FIA, comercializate doar în 
statul membru de origine;

Or. en

Amendamentul 391
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera go (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(go) AFIA care administrează doar 
organisme de plasament colectiv care 
investesc exclusiv în acţiuni sau alte 
valori mobiliare care permit deţinerea de 
capital al unei societăţi necotate, sau de 
valori mobiliare similare cotate la bursă, 
cu condiţia ca AFIA să se angajaze să 
păstreze astfel de valori mobiliare cotate 
pentru o perioadă minimă de [un an].

Or. en

Amendamentul 392
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gp (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gp) societăţilor de administrare 
autorizate în temeiul legislaţiei naţionale 
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care prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional şi care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en

Justificare

Amendamentul 393
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gp (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gp) societăţilor de administrare 
autorizate în temeiul legislaţiei naţionale 
care prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional şi care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en

Justificare

Din moment ce nu se poate verifica necesitatea unei reglementări la nivelul UE pentru 
administrarea fondurilor de investiţii reglementate exclusiv la nivel naţional fără relevanţă 
sistemică şi pentru comercializarea lor pe piaţa internă, proiectul de directivă crează 
probleme legate de principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE).



AM\806449RO.doc 51/118 PE438.497v02-00

RO

Amendamentul 394
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gp (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gp) societăţilor de administrare 
autorizate în temeiul legislaţiei naţionale 
care prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional şi care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en

Justificare

Aplicarea principiului subsidiarităţii prevăzut de articolul 5 alineatul (2) din Tratatul de 
instituire a Uniunii Europene.Excluderea din domeniul de aplicare a FIA exclusiv naţionale, 
necomercializate la nivel transfrontalier, şi a administratorilor acestora. 

Amendamentul 395
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gp (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gp) societăţilor de administrare 
autorizate în temeiul legislaţiei naţionale 
care prestează servicii de administrare 
organismelor de plasament colectiv 
reglementate la nivel naţional cu 
maximum 5 investitori şi care sunt 
comercializate doar în statul membru de 
origine;

Or. en

Justificare

Fondurile cu un număr redus de investitori permit aplicarea unor regimuri contractuale 
deosebite. Prin urmare, AFIA unor fonduri care au maximum 5 investitori şi care sunt 



PE438.497v02-00 52/118 AM\806449RO.doc

RO

comercializate doar la nivel naţional nu ar trebui să intre sub incidenţa Directivei privind 
AFIA, în cazul în care sunt supuşi unor reglementări naţionale eficiente.

Amendamentul 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gq (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gq) băncilor centrale naţionale;

Or. en

Amendamentul 397
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gq (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gq) băncilor centrale naţionale;

Or. en

Amendamentul 398
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gq (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gq) băncilor centrale naţionale;

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu modificările propuse în propunerea de compromis a Preşedinţiei suedeze 
şi în raportul Gauzès.
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Amendamentul 399
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gr (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gr) autorităţilor naţionale, regionale sau 
locale, instrumentelor guvernamentale de 
investiţii sau instituţiilor şi organismelor 
care gestionează fonduri ce sprijină 
sistemele de asigurări sociale şi de pensii, 
în cazul în care aceste instituţii sau 
organisme administrează unul sau mai 
multe FIA;

Or. en

Amendamentul 400
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gs (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gs) autorităţilor şi organelor naţionale, 
regionale şi locale sau instituţiilor care 
administrează fonduri ce sprijină 
sistemele de asigurări sociale şi sistemele 
de pensii;

Or. en

Justificare

Suntem de acord cu modificările  propuse în propunerea de compromis a Preşedinţiei suedeze 
şi în raportul Gauzès.
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Amendamentul 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gt (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gt) AFIA care administrează numai 
produse de investiţii autorizate în 
conformitate cu legislaţia naţională şi 
comercializate doar la nivel intern, pe 
teritoriul statului membru respectiv;

Or. en

Justificare

Pentru a evita consecinţele nedorite şi disproporţionate şi pentru a minimiza daunele 
colaterale, ar trebui permise anumite excepţii limitate. Îndeosebi ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare produsele naţionale, ele fiind reglementate şi comercializate doar la 
nivel naţional, motiv pentru care nu constituie un risc sistemic potenţial şi fac obiectul unor 
măsuri adecvate de protecţia consumatorului.

Amendamentul 402
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gu (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gu) societăţilor industriale de tip holding 
ale căror acţiuni sunt comercializate pe o 
piaţă reglementată din UE în măsura în 
care acestea deţin acţiuni la filialele lor 
sau la societăţile lor asociate în scopul 
aplicării unui strategii de afaceri în 
domeniul industrial;

Or. en

Justificare

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
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risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendamentul 403
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gv (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gv) AFIA, în măsura în care constau 
într-o societate a cărei strategie de afaceri 
este preluarea controlului sau deţinerea 
unei influenţe importante în una sau mai 
multe filiale sau societăţi asociate şi care
nu are ca principal obiectiv generarea de 
profituri pentru investitorii săi prin 
vânzarea filialelor sau a societăţilor 
asociate într-o anumită perioadă de timp;

Or. en

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv o directivă mai proporţională, care nu va aduce prejudicii 
actorilor mai mici, fără importanţă sistemică.

Amendamentul 404
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gw (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gw) FIA administrate intern, cu 
personalitate juridică, care nu acordă 
acţionarilor lor drepturi de rambursare 
sau răscumpărare, investesc în mod 
predominant în valori mobiliare, nu 
folosesc deloc sau folosesc doar în mod 
limitat efectul de levier, iar acţiunile lor 
sunt tranzacţionate pe o piaţă 
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reglementată în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă se aplică într-o măsură foarte mică societăţilor de investiţii mai 
tradiţionale sau cu societăţile din portofoliu care, deşi nu sunt înmatriculate ca OPCVM, sunt 
tranzacţionate pe pieţe reglementate, nu acordă acţionarilor lor drepturi de rambursare sau 
răscumpărare şi nu folosesc deloc sau folosesc doar în mod limitat efectul de levier. În plus, 
riscurile şi obiectivele care stau la baza acestui proiect de directivă, deşi sunt justificate în 
cazul adevăratelor FIA, sunt fie inaplicabile (de exemplu, riscul de lichiditate), fie sunt deja 
incluse în cadrul de reglementare (de exemplu, transparenţa) în cazul societăţilor de investiţii 
şi de portofoliu.

Amendamentul 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gw (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gw) FIA administrate intern, cu 
personalitate juridică, care nu acordă 
acţionarilor lor drepturi de rambursare 
sau răscumpărare, investesc în mod 
predominant în valori transferabile, nu 
folosesc deloc sau folosesc doar în mod 
limitat efectul de levier, iar acţiunile lor 
sunt tranzacţionate pe o piaţă
reglementată în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Amendamentul 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gx (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gx) societăţilor administrate intern care 
nu oferă acţionarilor lor drepturi de 
rambursare sau răscumpărare, investesc 
pe termen mai lung în mod predominant 
în valori mobiliare, nu folosesc deloc sau 
folosesc doar în mod limitat efectul de 
levier, iar acţiunile lor sunt tranzacţionate 
pe o piaţă reglementată în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Justificare

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Amendamentul 407
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gx (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gx) AFIA, în măsura în care 
administrează FIA administrate intern 
care nu oferă acţionarilor lor drepturi de 
rambursare sau răscumpărare, investesc 
în mod predominant în valori mobiliare, 
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nu folosesc deloc sau folosesc doar în 
mod limitat efectul de levier, iar acţiunile 
lor sunt tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată în Uniunea Europeană;

Or. en

Justificare

Acest amendament aplică direct „Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității”, la articolul 5 din acesta fiind prevăzut că proiectele de acte legislative 
europene au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligaţie care revine 
operatorilor economici „să fie cât mai redusă posibil şi proporţională cu obiectivul urmărit”. 
Aplicarea noii Directive AFIA în cazul trusturilor de investiţii din Regatul Unit este un efect 
colateral inoportun şi neintenţionat al abordării „globale” urmate de Comisie în cadrul 
elaborării directivei şi nu este proporţională cu obiectivele acesteia.

Amendamentul 408
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera gy (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gy) FIA care administrează unul sau mai 
multe FIA exclusiv pentru întreprinderile-
mamă, filialele lor sau alte filiale ale 
întreprinderilor-mamă şi organismelor de 
plasament colectiv de tip închis care sunt 
admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată şi care intră sub incidenţa 
Directivei 2001/34/CE sau a Directivei 
2003/71/CE;

Or. en

Justificare

AFIA care administrează FIA exclusiv pentru întreprinderile-mamă sau filialele lor nu sunt 
organisme de plasament colectiv şi nu ar trebui să intre sub incidenţa prezentei directive. 
Organismele de plasament colectiv de tip închis sunt deja reglementate de Directiva privind 
cerinţele de capital propriu, Directiva privind transparenţa şi Directiva privind prospectul. 
Aceste directive ar trebui revizuite de Comisie pentru a asigura o abordare orizontală şi 
pentru a evita arbitrajul de reglementare.
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Amendamentul 409
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Numai Capitolul V- secţiunea 2a din 
prezenta directivă se aplică AFIA care 
administrează portofolii de FIA ale căror 
active administrate nu depăşesc în total 
pragul de 1 miliard EUR atunci când 
portofoliul de FIA este compus din FIA 
care nu utilizează efectul de levier şi 
pentru care nu se poate exercita niciun 
drept de rambursare într-o perioadă de 5 
ani de la data constituirii fiecărui FIA. 
Pentru calculul pragurilor respective:
(i) portofoliile de FIA administrate de 
AFIA sau a căror administrare este 
delegată de AFIA sunt agregate, dar 
portofoliile administrate de AFIA prin 
delegare sunt excluse;
(ii) pragurile se aplică mai degrabă 
volumului total al angajamentelor 
investitorilor în FIA, decât valorii 
contabile a activelor administrate.
Un AFIA autorizat în conformitate cu 
prezenta directivă să presteze servicii de 
administrare unuia sau mai multor FIA 
are, de asemenea, dreptul de a 
comercializa investitorilor profesionişti 
din Uniune acţiuni sau unităţi ale 
respectivelor FIA sub rezerva respectării 
condiţiilor stabilite în capitolul VI şi, după 
caz, în articolul 35.

Or. en

Justificare

AFIA care administrează portofolii de FIA care nu utilizează efectul de levier şi care 
gestionează active cu valoare mai mică de 1 miliard EUR nu ar trebui să fie deloc supuse 
obligaţiilor prezentei directive. Orice reglementare impusă acestor AFIA ar trebui să fie 
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foarte prudent adaptată la riscurile limitate pe care acestea le prezintă.

Amendamentul 410
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă nu se plică AFIA 
dacă administrează unul sau mai multe 
FIA ai cărori investitori unici sunt (i) 
AFIA înşişi,(ii) întreprinderile-mamă ale 
acestora sau filialele AFIA, (iii) alte 
filiale ale întreprinderilor-mamă şi (iv) 
fondurile de pensii legate de entităţile 
menţionate la (i), (ii) şi (iii) şi cărora 
aceste entităţi le varsă cotizaţii, cu 
condiţia ca niciunul dintre aceşti 
investitori să fie el însuşi un FIA.

Or. en

Justificare

Prestarea de servicii financiare în cadrul unui grup de societăţi a fost întotdeauna exclusă 
din domeniul de aplicare al legislaţiei financiare europene. O astfel de excludere ar fi utilă 
pentru numerose multinaţionale din Uniunea Europeană, cu condiţia să reiasă cu claritate că 
fondurile de pensii ale societăţilor fac obiectul acestei excluderi.

Amendamentul 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul AFIA care nu sunt 
importante din punct de vedere sistemic se 
aplică doar articolele 6a, 19-21 şi 40-44 
din prezenta directivă. 

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 412
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul AFIA care nu sunt 
importante din punct de vedere sistemic se 
aplică doar articolele 6a, 19-21 şi 40-44 
din prezenta directivă. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 413
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Dispoziţii specifice pentru FIA care sunt 

autoadministrate şi tranzacţionate pe 
pieţele reglementate

FIA care sunt autoadministrate şi ale 
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată în UE nu acordă 
acţionarilor lor drepturi de rambursare 
sau răscumpărare, investesc în mod 
predominant în valori mobiliare, fără a 
folosi sau folosind într-un mod foarte 



PE438.497v02-00 62/118 AM\806449RO.doc

RO

limitat efectul de levier, fac obiectul 
următoareleor dispoziţii specifice:
(1) Articolul 6 alineatul (1) litera (c) se 
aplică numai acţionarilor cu participaţie 
calificată care sunt reprezentaţi în 
consiliul de administraţie al FIA sau care 
exercită sau încearcă să exercite influenţă 
asupra consiliului de administraţie sau 
managementului FIA.
(2) Articolul 12 nu se aplică.
(3) Acestea nu se supun articolului 16 
(evaluarea AFIA), ci standardelor de 
contabilitate şi normelor de evaluare 
aplicabile societăţilor tranzacţionate pe 
pieţele reglementate. 
(4) Articolul 17 se aplică doar acţiunilor 
şi altor valori mobiliare tranzacţionate pe 
pieţele organizate sau reglementate. FIA 
care sunt autoadministrate vor fi 
autorizate să utilizeze mai mult de un 
depozitar sau custode. 

Or. en

Justificare

Prin această dispoziţie, natura specifică a AIF care sunt autoadministrate va fi protejată, 
asigurându-se o punere în aplicare mai eficientă a directivei.

Amendamentul 414
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

eliminat

Or. en
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Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. A se presupune că fondurile de 
capital privat nu utilizează efectul de levier, justificând astfel praguri mai ridicate, nu ar fi 
realist. Pragurile şi scutirile „de minimis” oferă stimulente contabilităţii creative a AFIA 
pentru a evita astfel reglementarea. 

Amendamentul 415
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

eliminat

Or. en

Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. A se presupune că fondurile de 
capital privat nu utilizează efectul de levier, justificând astfel praguri mai ridicate, nu ar fi 
realist. Pragurile şi scutirile „de minimis” oferă stimulente contabilităţii creative a AFIA 
pentru a evita astfel reglementarea.

Amendamentul 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

eliminat
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Or. en

Justificare

Pragurile sunt eliminate; a se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 417
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

eliminat

Or. en

Justificare

Pragurile au fost eliminate prin amendamentul 27.

Amendamentul 418
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi drept 
AFIA care intră sub incidenţa prezentei 
directive.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care au fost excluşi în conformitate cu 
alineatul (2) litera (ba) sau cărora li se 
aplică regimul mai puţin strict stabilit la 
alineatul (2a) au dreptul de a fi trataţi, în 
mod voluntar, drept AFIA care intră sub 
incidenţa prezentei directive.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe opţiunea de a intra sub incidenţa prezentei directive.

Amendamentul 420
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) au dreptul de a comercializa 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA 
investitorilor profesionali din Uniune în 
sensul prezentei directive, cu condiţia ca 
aceştia să fie autorizaţi în conformitate cu 
legislaţia naţională a statului membru de 
origine şi să le ofere autorităţilor 
competente ale acelui stat membru 
informaţiile menţionate la articolele 31 şi 
33 şi investitorilor informaţiile menţionate 
la articolul 20.

Or. en
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Amendamentul 421
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) sau care au fost excluşi în 
conformitate cu alineatul 2 litera (j) au 
dreptul de a fi trataţi drept AFIA care intră 
sub incidenţa prezentei directive.

Or. en

Justificare

Administratorii şi fondurile care sunt supuse legislaţiei naţionale şi în cazul cărora unitățile 
de fonduri/acţiunile sunt comercializate exclusiv la nivel naţional ar trebui scutite de 
Directiva AFIA, păstrându-şi însă dreptul de a intra sub incidenţa prezentei directive.

Amendamentul 422
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) sau care au fost excluşi în 
conformitate cu alineatul 2 litera (aa) au 
dreptul de a fi trataţi drept AFIA care intră 
sub incidenţa prezentei directive.

Or. en

Justificare

În cazul în care sunt excluşi din domeniul de aplicare a Directivei AFIA, AFIA care 
administrează fonduri reglementate la nivel naţional şi tranzacţionate numai în statul 
membru de origine ar trebui să aibă opţiunea de a intra sub incidenţa prezentei directive.
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Amendamentul 423
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul 
(2) litera (a) au dreptul de a fi trataţi 
drept AFIA care intră sub incidenţa 
prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că AFIA 
care nu ating pragul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) au dreptul de a fi trataţi drept 
AFIA care intră sub incidenţa prezentei 
directive şi de a comercializa unităţi sau 
acţiuni ale unui FIA investitorilor 
profesionali din Uniune în sensul 
prezentei directive, cu condiţia ca aceştia
să fie autorizaţi în conformitate cu 
legislaţia naţională a statului membru de 
origine şi să le ofere autorităţilor 
competente ale acelui stat membru 
informaţiile menţionate la articolele 31 şi 
33 şi investitorilor informaţiile menţionate 
la articolul 20.

Or. en

Amendamentul 424
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul AFIA care ating pragul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) pentru 
FIA care a) nu utilizează efectul de levier 
şi b) nu beneficiază de drepturi de 
rambursare exercitate într-o perioadă de 
cinci ani de la data constituirii fiecărui 
FIA, şi sunt supuşi dispoziţiilor prevăzute 
la articolele 1-10, 15, 19, 20, articolul 21 
alineatul (3), articolele 31 şi 34 şi în 
capitolele VIII şi IX şi nu a altor dispoziţii 
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ale prezentei directive. 

Or. en

Amendamentul 425
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul AFIA care ating pragul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) pentru 
FIA care a) nu utilizează efectul de levier 
şi b) nu beneficiază de drepturi de 
rambursare exercitate într-o perioadă de 
cinci ani de la data constituirii fiecărui 
FIA, şi sunt supuşi dispoziţiilor prevăzute 
la articolele 1-3, 4-8, 9, 10, 15, 19, 20, 
articolul 21 alineatul (3), articolele 31, 32, 
33 şi 34 şi în capitolele VIII şi IX şi nu a 
altor dispoziţii ale prezentei directive. 

Or. en

Justificare

Directiva propusă menţionează, în mod exact, că fondurile de capital de privat „nu au 
contribuit la creşterea riscurilor macroprudenţiale”. Articolele care au ca obiectiv controlul 
riscurilor sistemice sau care sunt, în alte condiţii, necorespunzătoare pentru astfel de fonduri, 
nu ar trebui aplicate în cazul AFIA de capital privat şi al FIA de capital privat.

Amendamentul 426
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 

eliminat



AM\806449RO.doc 69/118 PE438.497v02-00

RO

administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. A se presupune că fondurile de 
capital privat nu utilizează efectul de levier, justificând astfel praguri mai ridicate, nu ar fi 
realist. Pragurile şi scutirile „de minimis” oferă stimulente contabilităţii creative a AFIA 
pentru a evita astfel reglementarea. 

Amendamentul 427
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

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

Justificare

Reglementarea fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat trebuie să acopere 
toate fondurile şi administratorii acestora, fără a lăsa lacune. A se presupune că fondurile de 
capital privat nu utilizează efectul de levier, justificând astfel praguri mai ridicate, nu ar fi 
realist. Pragurile şi scutirile „de minimis” oferă stimulente contabilităţii creative a AFIA 
pentru a evita astfel reglementarea. 

Amendamentul 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Pragurile sunt eliminate; a se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (2). 
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Amendamentul 429
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Aceste măsuri de punere în aplicare sunt inutile. 

Amendamentul 430
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

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

Or. en

Justificare

Pragurile au fost eliminate prin amendamentul 27. 

Amendamentul 431
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

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

Or. de
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Amendamentul 432
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

(4) Comisia poate stabili, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b şi 49c măsuri în 
vederea stabilirii procedurilor conform 
cărora AFIA care administrează portofolii 
de FIA ale căror active administrate nu 
depăşesc plafonul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) îşi pot exercita drepturile în 
temeiul alineatului (3).

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 433
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot 
exercita drepturile în temeiul alineatului 

(4) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c, 
pentru a adapta cerinţele în materie de 
administrare a lichidităţilor, evaluare, 
comunicarea de informaţii investitorilor 
aplicabile AFIA care administrează 
fonduri de capital privat, fonduri 
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(3). imobiliare şi FIA cu caracteristici 
specifice în ceea ce priveşte dimensiunea 
şi numărul investitorilor instituţionali şi 
care nu generează riscuri sistemice.
Aceste adaptări trebuie să ţină seama de 
legislaţia naţională existentă şi de 
legislaţia UE care se aplică acestor 
produse.

Or. en

Amendamentul 434
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în vederea stabilirii 
procedurilor conform cărora AFIA care 
administrează portofolii de FIA a căror 
active administrate nu depăşesc plafonul 
stabilit la alineatul (2) litera (a) îşi pot
exercita drepturile în temeiul alineatului 
(3).

(4) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c
în vederea stabilirii procedurilor conform 
cărora AFIA care administrează portofolii 
de FIA a căror active administrate nu 
depăşesc plafonul stabilit la alineatul (2) 
litera (a) au dreptul de a fi trataţi drept 
AFIA care intră sub incidenţa prezentei 
directive. Astfel de acte iau în considerare 
dimensiunea şi caracteristicile unor astfel 
de AFIA şi nu le impun acestora 
respectarea niciuneia dintre dispoziţiile 
prezentei directive, cu excepţia celor 
prevăzute la articolele 1-3, 4-8, 9, 10, 15, 
19, 20, articolul 21 alineatul (3), articolele 
31, 32, 33 şi 34 şi capitolele VIII şi IX.

Or. en

Justificare

Orice măsuri impuse de Comisiei AFIA mici ar trebui să aibă în vedere caracteristicile 
acestora, nu ar trebui să le impună cerinţe mai oneroase unor astfel de AFIA şi ar trebui să 
se limiteze la articolele enumerate. Este important, în special, ca unor astfel de AFIA mici, 
dintre care mulţi operează în domeniul capitalului privat şi se axează pe capitalul de risc şi 
pe furnizarea de capital indispensabil şi de expertiză pentru întreprinderile noi şi în curs de 
dezvoltare, să nu li se impună reglementări excesive dacă aleg să intre sub incidenţa 
directivei.



AM\806449RO.doc 75/118 PE438.497v02-00

RO

Amendamentul 435
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c, 
care stabilesc alte situaţii în care AFIA şi 
FIA pe care le administrează nu trebuie 
să facă obiectul prezentei directive, nici în 
general, nici în raport cu dispoziţiile 
specifice ale directivei, întrucât aceste 
situaţii nu prezintă riscuri sistemice sau 
nu necesită nivelul de protecţie al 
intereselor investitorilor precum cel 
prevăzut de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Orice măsuri impuse de Comisiei AFIA mici ar trebui să aibă în vedere caracteristicile 
acestora, nu ar trebui să le impună cerinţe mai oneroase unor astfel de AFIA şi ar trebui să 
se limiteze la articolele enumerate. Este important, în special, ca unor astfel de AFIA mici, 
dintre care mulţi operează în domeniul capitalului privat şi se axează pe capitalul de risc şi 
pe furnizarea de capital indispensabil şi de expertiză pentru întreprinderile noi şi în curs de 
dezvoltare, să nu li se impună reglementări excesive dacă aleg să intre sub incidenţa 
directivei...
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Amendamentul 436
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere dreptului de 
delegare a funcţiilor lor acordat în 
temeiul articolului 18, statele membre se 
asigură că fiecare FIA a cărui 
administrare intră sub incidenţa prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerinţelor 
din prezenta directivă. 
AFIA este un administrator extern, o 
persoană juridică numită de FIA sau în 
numele acestuia (AFIA numit) şi care 
este, în temeiul acestei numiri, 
responsabilă de administrarea întregului 
portofoliu al FIA;

Or. en

Amendamentul 437
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, a cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, care strânge capital 
prin comercializarea de acţiuni sau 
unităţi în cadrul organismului de 
plasament colectiv respectiv către 
investitori profesionali cu scopul de a 
investi veniturile în conformitate cu o 
politică de investiţii definită pe principiul 
repartizării riscurilor în interesul 
respectivilor investitori, dar care nu 
includ niciun instrument de tip închis şi 
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niciun alt tip de instrument corporativ, 
orice entitate care necesită autorizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2009/65/CE [Directiva OPCVM], orice
organism de plasament colectiv pentru 
care, în conformitate cu documentele sale 
constitutive, rolul de administrator este, în 
primul rând, responsabilitatea 
organismului de plasament colectiv sau a 
unuia dintre membri acestuia, sau orice 
organism de plasament colectiv ai cărui 
investitori sunt constituiţi exclusiv din alte 
FIA;

Or. en

Justificare

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Amendamentul 438
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, a cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, care strânge capital 
prin comercializarea de acţiuni sau 
unităţi în cadrul organismului de 
plasament colectiv respectiv către 
investitorii profesionali cu scopul de a 
investi veniturile în conformitate cu o 
politică de investiţii definită pe principiul 
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repartizării riscurilor în interesul 
respectivilor investitori, dar care nu 
includ niciun instrument de tip închis şi 
niciun alt tip de instrument corporativ, 
orice entitate care necesită autorizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2009/65/CE [Directiva OPCVM], orice
organism de plasament colectiv pentru 
care, în conformitate cu documentele sale 
constitutive, rolul de administrator este, în 
primul rând, responsabilitatea 
organismului de plasament colectiv sau a 
unuia dintre membri acestuia, sau orice 
organism de plasament colectiv ai cărui 
investitori sunt constituiţi exclusiv din alte
FIA;

Or. en

Amendamentul 439
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, a cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, care strânge capital 
prin comercializarea de acţiuni sau 
unităţi în cadrul organismului de 
plasament colectiv respectiv către 
investitorii profesionali cu scopul de a 
investi veniturile în conformitate cu o 
politică de investiţii definită pe principiul 
repartizării riscurilor în interesul 
respectivilor investitori, dar care nu 
includ niciun instrument de tip închis şi 
niciun alt tip de instrument corporativ, 
orice entitate care necesită autorizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2009/65/CE [Directiva OPCVM], orice
organism de plasament colectiv pentru 
care, în conformitate cu documentele sale 
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constitutive, rolul de administrator este, în 
primul rând, responsabilitatea 
organismului de plasament colectiv sau a 
unuia dintre membri acestuia, sau orice 
organism de plasament colectiv ai cărui 
investitori sunt constituiţi exclusiv din alte 
FIA;

Or. en

Justificare

Fondurile ar trebui clasificate drept FIA în măsura în care sunt comercializate în mod activ 
şi operează pe baza repartizării riscurilor. Instrumentele de tip închis şi corporative nu ar 
trebui tratate sub acest regim. În acelaşi mod, fondurile autoadministrate ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare, întrucât acestea nu sunt administrate de părţi terţe. Structurile de 
tip „master-feeder” nu ar trebui să facă obiectul unei duble reglementări şi, prin urmare, 
fondurile care investesc în alte FIA ar trebui excluse în mod expres.

Amendamentul 440
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, a cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestor organisme, care 
strânge capital de la o serie de investitori 
în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiţii 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori, inclusiv organisme care nu 
necesită autorizare în temeiul articolului 5 
din Directiva 2009/65/CE [Directiva 
OPCVM];

Or. en

Justificare

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
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the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Amendamentul 441
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă strângerea de capital de la o 
serie de investitori în vederea investirii 
acestora în conformitate cu o politică de 
investiţii definită în interesul respectivilor 
investitori şi care nu necesită autorizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2009/65/CE;

Or. en

Justificare

Propunerea vizează clarificarea aspectelor legate de organismele de plasament în cadrul 
definiţiei FIA.

Amendamentul 442
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 

(a) fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
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colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, a cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE
[Directiva OPCVM]; 

colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia,

(i) care strâng capital de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori; şi 
(ii) care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/65/CE;

Or. en

Justificare

Această formulare permite o definire mai adecvată a FIA. A se vedea, de asemenea, articolul 
3 litera (a) din propunerea de compromis revizuită a Preşedinţiei din 15 decembrie 2009.

Amendamentul 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active, 
fondurile cu un singur investitor şi 
conturile gestionate cu efect de levier care 
nu necesită autorizare în temeiul articolului 
5 din Directiva 2009/65/CE [Directiva 
OPCVM];

Or. en
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Amendamentul 444
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă în active şi 
care nu necesită autorizare în temeiul 
articolului 5 din Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OPCVM]; 

(a) „fond de investiţii alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiţii ale acestuia, al cărui obiect îl 
reprezintă investiţia colectivă într-un
portofoliu de active şi care nu necesită 
autorizare în temeiul articolului 5 din
Directiva 2009/65/CE [Directiva 
OPCVM]; 

Or. en

Justificare

Clarificare a definiţiei.

Amendamentul 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „AFIA care nu sunt importanţi din 
punct de vedere sistemic” sunt AFIA care 
fie direct, fie indirect printr-o societate de 
care AFIA sunt legaţi printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active individuale 
administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea efectului de levier, nu 
depăşesc 100 de milioane şi în total nu 
depăşesc un prag de 250 de milioane de 
EUR sau al căror număr total de active 
administrate nu depăşesc 500 de milioane 
de EUR, în cazul în care portofoliul FIA 
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este compus din FIA care nu utilizează 
efectul de levier, iar drepturile de 
rambursare nu pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii fiecărui FIA;

Or. en

Justificare

Principala prioritate a prezentei directive este limitarea riscurile sistemice. Pentru a reduce 
la minimum daunele colaterale ale abordării nediferenţiate, AFIA mai mici ar trebui doar să 
se înregistreze şi să respecte obligaţiile de transparenţă prevăzute la articolele 19-21.

Amendamentul 446
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „AFIA care nu sunt importanţi din 
punct de vedere sistemic” sunt AFIA care 
fie direct, fie indirect printr-o societate de 
care AFIA sunt legaţi printr-o 
administrare sau un control comun sau 
printr-o participaţie directă sau indirectă 
importantă, administrează portofolii de 
FIA ale căror active individuale 
administrate, inclusiv activele obţinute 
prin utilizarea efectului de levier, nu 
depăşesc 100 de milioane de EUR şi în 
total nu depăşesc un prag de 500 de 
milioane de EUR sau al căror număr total 
de active administrate nu depăşeşte 1 
miliard, în cazul în care portofoliul FIA 
este compus din FIA care nu utilizează 
efectul de levier, iar drepturile de 
rambursare nu pot fi exercitate într-o 
perioadă de cinci ani de la data 
constituirii fiecărui FIA;

Or. en
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Justificare

Consideră că „daunele colaterale” generate de actuala directivă propusă nu sunt justificate. 
Întrucât multe produse incluse în sfera de aplicare a Directivei AFIA sunt reglementate 
printr-un instrument naţional adecvat, ar trebui să adaptăm eforturile de reglementare în aşa 
fel încât să acoperim lacunele existente în materie de reglementare într-un mod judicios.

Amendamentul 447
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „sistem stabilit de înregistrare sau 
participaţie indirectă” înseamnă 
participaţia la un depozitar central de 
valori mobiliare reglementat sau la un 
depozitar central internaţional de valori 
mobiliare reglementat, a unui depozitar 
sau a unei părţi terţe căreia i-au fost 
delegate, în mod direct sau indirect, 
funcţiile stabilite la articolul 17 alineatul 
(1) litera (b) în conformitate cu obligaţiile 
prevăzute la articolul 17 alineatul (4) al 
doilea paragraf;

Or. en

Justificare

Această formulare permite clarificarea la nivelul 2 a posibilităţii şi situaţiilor în care un 
depozitar trebuie să „delege” funcţii unei părţi terţe, inclusiv, în special, brokerilor 
principali şi agenţi/administratori însărcinaţi cu transferul fondurilor vizate.

Amendamentul 448
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „administrator de fond de investiţii (b) „administrator de fond de investiţii 
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alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică a cărei 
activitate curentă este administrarea 
unuia sau a mai multor FIA;

alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană juridică care administrează unul
sau mai multe FIA, care este responsabilă 
pentru respectarea obligaţiilor care 
decurg din prezenta directivă şi care, în 
funcţie de forma juridică a FIA, poate fi 
însuşi FIA sau o entitate externă;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică a cărei 
activitate curentă este administrarea 
unuia sau a mai multor FIA;

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană juridică care administrează unul
sau mai multe FIA, care este responsabilă 
pentru respectarea obligaţiilor care 
decurg din prezenta directivă şi care, în 
funcţie de forma juridică a FIA, poate fi 
însuşi FIA sau o entitate externă;

Or. en

Justificare

Un singur AFIA ar trebui să fie autorizat în temeiul prezentei directive pentru fiecare FIA.
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Amendamentul 450
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică a cărei 
activitate curentă este administrarea unuia 
sau a mai multor FIA;

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană juridică care este responsabilă 
pentru administrarea unuia sau a mai 
multor FIA şi pentru respectarea 
obligaţiilor care decurg din prezenta 
directivă şi care poate fi însuşi FIA, cu 
excepţia cazului în care a desemnat o 
entitate externă;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 451
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică a cărei 
activitate curentă este administrarea 
unuia sau a mai multor FIA;

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană juridică care este responsabilă 
pentru administrarea unuia sau a mai 
multor FIA şi care, în funcţie de forma 
juridică a FIA, poate fi însuşi FIA sau o 
entitate externă;

Or. en

Justificare

AFIA este entitatea responsabilă pentru administrarea FIA şi nu poate fi decât o persoană 
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juridică. Directiva trebuie să ţină seama de diferitele structuri de fonduri şi, în funcţie de 
forma juridică a FIA, poate fi însuşi FIA sau o entitate externă.

Amendamentul 452
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică a cărei 
activitate curentă este administrarea 
unuia sau a mai multor FIA;

(b) „administrator de fond de investiţii 
alternative” sau AFIA înseamnă orice 
persoană juridică care este responsabilă 
pentru administrarea unuia sau a mai 
multor FIA şi care, în funcţie de forma 
juridică a FIA, poate fi însuşi FIA sau un 
administrator extern;

Or. en

Justificare

AFIA este entitatea responsabilă pentru administrarea FIA şi nu poate fi decât o persoană 
juridică. Directiva trebuie să ţină seama de diferitele structuri de fonduri şi, în funcţie de 
forma juridică a FIA, poate fi însuşi FIA sau o entitate externă.

Amendamentul 453
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

eliminat

Or. en

Justificare

Se intenţionează introducerea unor procese mai practice şi mai independente de evaluare a 
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tuturor tipurilor de active, în funcţie de caracteristicile şi modul de organizare a FIA.

Amendamentul 454
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 455
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA 
autorizată sau supravegheată de o 
autoritate competentă;

Or. en

Justificare

Este necesar ca evaluatorii să fie autorizaţi şi supravegheaţi.
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Amendamentul 456
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care evaluează activele 
sau stabileşte valoarea acţiunilor sau 
unităţilor unui FIA;

Or. en

Justificare

O „societate” este o „persoană juridică”, prin urmare aceste termen trebuie eliminat. 
Trebuie semnalat, de asemenea, că nu considerăm adecvat ca, astfel cum se propune în 
amendamentele 3.6 şi 65 din Raportul Gauzès, evaluatorul să trebuiască să fie „autorizat sau 
supravegheat de o autoritate competentă”, întrucât activitatea de evaluare nu este în prezent, 
şi nu îşi propune a fi în viitor, o activitate reglementată în niciun stat membru.

Amendamentul 457
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabileşte valoarea 
acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

(c) „evaluator” înseamnă o persoană 
juridică autorizată sau supravegheată de o 
autoritate competentă, inclusiv AFIA,
care evaluează activele sau stabileşte 
valoarea acţiunilor sau unităţilor unui FIA;

Or. en
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Amendamentul 458
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „sarcini de depozitare” înseamnă 
activitatea independentă de păstrare a 
instrumentelor financiare, de primire a 
plăţilor efectuate de investitori şi de 
verificare a dreptului de proprietate 
asupra activelor în care investeşte un 
FIA;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 459
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare şi administrare a 
unuia sau a mai multor FIA în numele 
unuia sau a mai multor investitori; 

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile definite la articolul 4a şi anexa 
II a Directivei 2009/65/CE;

Or. en

Justificare

Aliniere cu dreptul comunitar (OPCVM) şi clarificarea definiţiei.
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Amendamentul 460
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare şi administrare a 
unuia sau a mai multor FIA în numele 
unuia sau a mai multor investitori; 

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare definite la 
articolul 4a şi în anexă;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus are ca scop să alinieze definiţia „serviciilor de administrare” la 
Directiva OPCVM IV în vederea creării unui cadru de reglementare coerent pentru întreaga 
industrie europeană a fondurilor de investiţii. Pentru detalii vă rugăm consultaţi justificarea 
amendamentului propus la articolul 4a (nou).

Amendamentul 461
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare şi administrare a 
unuia sau a mai multor FIA în numele 
unuia sau a mai multor investitori; 

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare a unuia sau a mai 
multor FIA;

Or. en

Amendamentul 462
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
activităţile de gestionare şi administrare a 

(d) „administrare” înseamnă funcţiile 
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unuia sau a mai multor FIA în numele 
unuia sau a mai multor investitori; 

definite în anexă;

Or. en

Justificare

Această anexă se bazează pe anexa relevantă din Directiva OPCVM IV. A se vedea, de 
asemenea, Raportul Gauzès (amendamentul 37).

Amendamentul 463
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare directă sau indirectă făcută 
investitorilor domiciliaţi în Uniune sau 
orice plasament efectuat de aceştia în 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA la iniţiativa
AFIA sau în numele AFIA;

Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b şi 49c, acte delegate 
care stabilesc principiile care clarifică 
situaţiile în care comercializarea, astfel 
cum este definită la litera (e), poate avea 
loc la iniţiativa AFIA, ţinând seama de 
mijloacele de comunicare cu investitorii şi 
de forma şi conţinutul informaţiilor 
disponibile privind FIA.

Or. en

Justificare

În legislaţiile UE şi naţională în vigoare „comercializarea” este interpretată adesea drept 
„comercializare activă”, întrucât numai aceasta din urmă este susceptibilă de a fi suspusă 
autorizării.
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Amendamentul 464
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Uniune sau orice plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, dar nu înseamnă i) orice ofertă 
sau abordare nesolicitată sau ii) orice 
ofertă sau abordare efectuată în mod 
legitim într-un stat membru în temeiul 
legislaţiei statului membru respectiv, alta 
decât legislaţia de punere în aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Amendamentul 465
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate  sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 

(e) „comercializare” înseamnă orice
ofertare directă sau indirectă făcută 
investitorilor domiciliaţi în Uniune sau 
orice plasament efectuat de aceştia în 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA pe care îl 
gestionează, la iniţiativa AFIA sau în 
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desfăşoară ofertarea sau plasamentul; numele AFIA;

Or. en

Justificare

Pentru a nu reduce în mod semnificativ posibilităţile de investiţie ale investitorilor UE, 
achiziţiile din iniţiativa clienţilor profesionali/solicitările inverse (reverse enquiries)ar trebui 
excluse din definiţia „comercializării” şi din domeniul de aplicare a directivei. Investitorii 
profesionali au competenţele necesare pentru a decide care investiţii sunt cele mai potrivite. 
Numai comercializarea activă ar trebui inclusă în definiţie.

Amendamentul 466
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare publică directă sau indirectă
făcută investitorilor domiciliaţi în Uniune
sau orice plasament efectuat de aceştia în 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA la iniţiativa
AFIA;

Or. en

Amendamentul 467
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală activă făcută 
investitorilor domiciliaţi în Uniune sau 
orice plasament efectuat de aceştia în 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA. Solicitările 
din partea investitorilor adresate unui 
AFIA sau subscrierile suplimentare ale 
investitorilor existenţi nu sunt acoperite 
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de această definiţie.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să interzică „solicitările inverse” („reverse enquiries ”) prin care 
investitorii sofisticaţi pot solicita informaţii de la administratori cu privire la FIA pe care le 
gestionează.

Amendamentul 468
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Uniune sau orice plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, la iniţiativa unui AFIA sau a 
unui intermediar responsabil de 
distribuţie, dar nu înseamnă i) orice 
ofertă nesolicitată sau ii) orice ofertă sau 
abordare efectuată în mod legitim într-un 
stat membru în temeiul legislaţiei statului 
membru respectiv, alta decât legislaţia de 
punere în aplicare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Odată cu redefinirea termenului „comercializare”, directiva ar permite ca regimurile 
naţionale de plasamente private să continue să existe şi să coexiste cu directiva, eliminând 
obstacolele protecţioniste, investitorii dispunând astfel de mai multe posibilităţi de a alege şi 
de o diversificare a oportunităţilor de investiţii. Abordările nesolicitate nu ar trebui să fie 
acoperite de prezenta directivă.
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Amendamentul 469
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare făcută investitorilor domiciliaţi în 
Uniune sau orice plasament efectuat de 
aceştia în unităţi sau acţiuni ale unui FIA la 
iniţiativa FIA sau a AFIA;

Or. en

Justificare

Elimină interdicţia impusă investiţiilor nesolicitate (pasive).

Amendamentul 470
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare publică directă sau indirectă
făcută investitorilor domiciliaţi în Uniune
sau orice plasament efectuat de aceştia în 
unităţi sau acţiuni ale unui FIA la iniţiativa
AFIA;

Or. en

Justificare

În sectorul distribuţiei, domeniul de aplicare al propunerii de directivă ar trebui limitat la 
comercializarea publică. Acordurile bilaterale dintre administratorii fondurilor şi investitori 
pe baza regimurilor de „plasamente private” existente ar trebui excluse.
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Amendamentul 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliaţi în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceştia în unităţi sau acţiuni ale 
unui FIA, indiferent la iniţiativa cui se 
desfăşoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare făcută investitorilor domiciliaţi în 
Uniune sau orice plasament efectuat de 
aceştia în unităţi sau acţiuni ale unui FIA, 
indiferent la iniţiativa cui se desfăşoară 
ofertarea sau plasamentul;

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se facă referire la ofertare „generală ”, fiind suficient doar termenul 
ofertare.

Amendamentul 472
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „FIA propus investitorilor” înseamnă 
orice FIA finanţat de investitori 
domiciliaţi în Uniune;

Or. en

Justificare

Este vizată consecvenţa cu modificările aduse articolului 2.
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Amendamentul 473
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „stat membru de origine” înseamnă 
statul membru în care a fost autorizat 
AFIA în conformitate cu articolul 6;

(h) „stat membru de origine” înseamnă 
statul membru în care este domiciliat FIA;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menţinerea coerenţei cu amendamentele următoare.

Amendamentul 474
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „stat membru de origine al unui 
depozitar” înseamnă:
(i) dacă depozitarul este o instituţie de 
credit autorizată în temeiul Directivei 
2006/48/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (7) al directivei respective.
(ii) dacă depozitarul este o societate de 
investiţii autorizată în temeiul Directivei 
2004/39/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (1) punctul 20 litera (a) al 
directivei respective.
(iii) dacă depozitarul este o persoană 
juridică, astfel cum prevede articolul 17 
alineatul (3) litera (c) sau (d), care este 
stabilit pe teritoriul Uniunii, statul 
membru în care are sediul social;
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Or. en

Justificare

Modificări corespunzătoare de efectuat la finalizarea articolului 17.

Amendamentul 475
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „stat membru de origine al unui 
depozitar” înseamnă:
(i) dacă depozitarul este o instituţie de 
credit autorizată în temeiul Directivei 
2006/48/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (7) al directivei respective.
(ii) dacă depozitarul este o societate de 
investiţii autorizată în temeiul Directivei 
2004/39/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (1) punctul 20 litera (a) al 
directivei respective.
(iii) dacă FIA este domiciliat într-o ţară 
terţă, ţara în care depozitarul este 
autorizat în temeiul articolului 17 
alineatul (3) litera (b);

Or. en

Justificare

Având în vedere că sunt propuse trei categorii de stat membru de origine al depozitarului, 
sunt necesare clarificări cu privire la acesta.
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Amendamentul 476
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „stat membru gazdă” înseamnă un stat 
membru, altul decât statul membru de 
origine, pe teritoriul căruia AFIA 
prestează servicii de administrate FIA sau 
comercializează acţiuni sau unităţi ale 
acestora; 

(i) „stat membru gazdă” înseamnă un stat 
membru pe teritoriul căruia AFIA este
propus investitorilor;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menţinerea coerenţei cu amendamentele anterioare şi viitoare.

Amendamentul 477
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „autorităţi competente” înseamnă 
autorităţile naţionale care sunt 
împuternicite în temeiul unui act cu putere 
de lege sau al unei norme administrative să 
supravegheze activitatea AFIA;

(j) „autorităţi competente” înseamnă 
autorităţile naţionale şi ale Uniunii 
Europene care sunt împuternicite în 
temeiul unui act cu putere de lege sau al 
unei norme administrative să supravegheze 
FIA şi activitatea AFIA;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să ţină seama de noul cadru de supraveghere la nivel european.
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Amendamentul 478
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „autorităţi competente” înseamnă 
autorităţile naţionale care sunt 
împuternicite în temeiul unui act cu putere 
de lege sau al unei norme administrative să 
supravegheze activitatea AFIA.

(j) „autorităţi competente” înseamnă 
autorităţile naţionale care sunt 
împuternicite în temeiul unui act cu putere 
de lege sau al unei norme administrative să 
supravegheze activitatea AFIA. În cazul în 
care un AFIA administrează FIA în mai 
mult de trei state membre, autoritatea 
competentă este Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA).

Or. de

Justificare

În cazul în care AFIA îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier, o autoritate naţională 
de supraveghere nu mai poate asigura supravegherea în mod corespunzător. Având în vedere 
că FIA, spre deosebire de alţi actori de pe piaţa financiară, sunt rareori active la nivel 
regional, cea mai bună soluţie în acest caz este transferul la o autoritate europeană de 
supraveghere.

Amendamentul 479
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „autorităţile competente ale unui 
depozitar” înseamnă:

(i) dacă depozitarul este o instituţie de 
credit autorizată în temeiul Directivei 
2006/48/CE, autorităţile competente astfel 
cum sunt definite la articolul 4 alineatul 
(4) al directivei respective;
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(ii) dacă depozitarul este o societate de 
investiţii autorizată în temeiul Directivei 
2004/39/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (1) punctul 22 al directivei 
respective;
(iii) dacă depozitarul este o persoană 
juridică, astfel cum prevede articolul 17 
alineatul (3) litera (c), care este stabilită 
pe teritoriul Uniunii, autorităţile 
naţionale din statul membru de origine al 
acesteia care deţin competenţe de 
supraveghere ale unor astfel de persoane 
juridice în temeiul legii sau al unei 
reglementări;

Or. en

Justificare

Modificări corespunzătoare de efectuat la finalizarea articolului 17. Ar putea fi necesară 
definirea depozitarului pentru a garanta că nu sunt adăugate obligaţii exprese sau implicite 
prin măsurile de punere în aplicare sau jurisprudenţa statelor membre individuale care au 
drept consecinţă reglementarea excesivă a obligaţiilor prevăzute de Directiva AFIA.

Amendamentul 480
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „autorităţile competente ale unui 
depozitar” înseamnă:

(i) dacă depozitarul este o instituţie de 
credit autorizată în temeiul Directivei 
2006/48/CE, autorităţile competente astfel 
cum sunt definite la articolul 4 alineatul 
(4) al directivei respective;
(ii) dacă depozitarul este o societate de 
investiţii autorizată în temeiul Directivei 
2004/39/CE, statul membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 4 
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alineatul (1) punctul 22 al directivei 
respective.

(iii) dacă FIA este domiciliat într-o ţară 
terţă, autorităţile naţionale ale statului în 
care depozitarul este autorizat în temeiul 
articolului 17 alineatul (3) litera (b);

Or. en

Justificare

Având în vedere că sunt propuse trei categorii de autorităţi competente ale depozitarului, 
sunt necesare clarificări cu privire la acestea.

Amendamentul 481
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate; nivelul efectului de 
levier este evaluat în toate cazurile pe o 
bază netă şi ajustată corespunzător în 
funcţie de risc;

Or. en

Justificare

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Amendamentul 482
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate; nivelul efectului de 
levier este evaluat în toate cazurile pe o 
bază netă şi ajustată corespunzător în 
funcţie de risc;

Or. en

Justificare

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Amendamentul 483
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
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financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

financiare derivate; nivelul efectului de 
levier este evaluat în toate cazurile pe o 
bază netă şi ajustată corespunzător în 
funcţie de risc;

Or. en

Amendamentul 484
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate; nivelul efectului de 
levier este evaluat în toate cazurile pe o 
bază netă şi ajustată corespunzător în 
funcţie de risc;

Or. en

Justificare

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Amendamentul 485
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie prin poziţii de 
instrumente financiare derivate; nivelul 
efectului de levier este evaluat în toate 
cazurile pe o bază netă şi ajustată în 
funcție de risc;

Or. en

Justificare

Efectul de levier ar trebui evaluat pe o bază netă şi calculat pe o bază ajustată în funcție de 
risc. O cifră absolută care stabileşte un efect de levier nu ţine seama de riscul real.

Amendamentul 486
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la anumite investiţii
fie prin împrumutarea de numerar sau 
titluri de valoare, fie prin poziţii de 
instrumente financiare derivate; nivelul 
efectului de levier este evaluat în toate 
cazurile pe o bază netă şi ajustată în 
funcție de risc;

Or. en
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Justificare

Definirea efectului de levier astfel încât acesta să fie uşor de înţeles este dificilă întrucât 
acesta nu reprezintă o măsură autonomă privind riscul, existând cazuri în care creşterea 
efectului de levier permite reducerea riscurilor. Ideal, efectul de levier ar trebui măsurat în 
funcţie de nivelul de risc al activelor subiacente (de exemplu, al celor de tipul „activelor 
ponderate la risc” din Basel II). Cu toate acestea, această abordare ar conduce la un cadru 
foarte complex.

Amendamentul 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită 
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită 
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace, inclusiv printr-un efect de levier 
utilizat de fonduri sau de alte persoane 
juridice controlate de FIA, individual sau 
împreună cu alte FIA;

Or. en

Justificare

Entităţile care depind de fond pot recurge la un nivel ridicat al efectului de levier; ar trebui 
să se ţină seama de acestea, în special având în vedere fondurile de capital privat.
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Amendamentul 488
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită 
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 
financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea 
existentă a unui FIA din administrare la o 
anumită investiţie fie prin împrumutarea de 
numerar sau titluri de valoare, fie printr-un 
efect de levier asupra aceleiaşi investiţii 
specifice încorporat în poziţii de 
instrumente financiare derivate; un AFIA 
nu intră în domeniul de aplicare a 
definiţiei respective dacă strategia de 
investiţie a acestuia prevede 
comercializarea unui portofoliu 
diversificat de contracte futures şi conţine 
suficiente limite de negociere şi cu 
condiţia să nu se adauge împrumuturi de 
capital pentru creşterea investiţiei;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să facă diferenţa între diferitele tipuri de efect de levier. Conform 
înţelesului din directivă, se pune accentul pe acceptarea împrumuturilor de capital în vederea 
sporirii efectului de levier.

Amendamentul 489
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare la o anumită 
investiţie fie prin împrumutarea de numerar 
sau titluri de valoare, fie printr-un efect de 
levier încorporat în poziţii de instrumente 

(l) „efect de levier” înseamnă orice metodă 
prin care AFIA măreşte expunerea unui 
FIA din administrare fie prin împrumutarea 
de numerar sau titluri de valoare, fie printr-
un efect de levier încorporat în poziţii de 
instrumente financiare derivate sau prin 
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financiare derivate sau prin orice alte 
mijloace; 

orice alte mijloace;

Or. en

Amendamentul 490
Syed Kamall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c 
pentru a clarifica metodele de calcul al 
efectului de levier astfel cum sunt definite 
la alineatul (1) litera (l) şi în scopul 
aplicării articolului 21 alineatul (4), 
specificând cazurile în care se consideră 
că efectul de levier este utilizat în mod 
semnificativ din punct de vedere sistemic 
şi cum trebuie calculat acesta.

Or. en

Amendamentul 491
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c 
pentru a clarifica metodele de calcul al 
efectului de levier astfel cum sunt definite 
la alineatul (1) litera (l) şi în scopul 
aplicării articolului 21 alineatul (4), 
specificând cazurile în care se consideră 
că efectul de levier este utilizat în mod 
semnificativ din punct de vedere sistemic 
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şi cum trebuie calculat acesta.

Or. en

Amendamentul 492
Gay Mitchell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b şi 49c 
pentru a clarifica metodele de calcul al 
efectului de levier astfel cum sunt definite 
la alineatul (1) litera (l) şi în scopul 
aplicării articolului 21 alineatul (4), 
specificând cazurile în care se consideră 
că efectul de levier este utilizat în mod 
semnificativ din punct de vedere sistemic 
şi cum trebuie calculat acesta. 

Or. en

Justificare

A se vedea definiţia de mai sus a efectului de levier (amendamentul 3) şi amendamentele 
propuse la articolul 21 alineatul (4).

Amendamentul 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „conturile gestionate cu efect de 
levier” înseamnă un cont de investiţii 
gestionat de o parte terţă care are 
competenţa de a efectua tranzacţii fără 
aprobare prealabilă din partea titularului 
acestuia şi în raport cu care efectul de 
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levier este utilizat în cadrul unor astfel de 
tranzacţii;

Or. en

Amendamentul 494
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ob (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ob) „societate ţintă” înseamnă un 
emitent sau o societate necotată care este 
cumpărată de un investitor care a obţinut 
o influenţă dominantă.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea termenului „societate ţintă” având în vedere „dezmembrarea 
activelor”.

Amendamentul 495
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oc) „organism de plasament colectiv de 
tip închis” înseamnă un organism de 
plasament colectiv ale cărui acţiuni şi 
unităţi nu pot fi recumpărate sau 
rambursate nici în mod direct, nici 
indirect, la cererea titularului, din activele 
organismului respectiv.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea termenului organism de plasament colectiv de tip închis pentru a-l 
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deosebi de organismele de plasament colectiv care ar trebui incluse în prezenta directivă.

Amendamentul 496
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera od (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(od)„operaţiuni de vânzare în lipsă” 
înseamnă vânzarea unui titlu de valoare 
care nu este deţinut de cel care îl vinde şi 
orice vânzare realizată prin livrarea 
titlurilor de valoare împrumutate de sau 
în numele acestuia;

Or. en

Amendamentul 497
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oe)„vânzare în lipsă fără prevalidare” 
înseamnă orice tranzacţie abuzivă sau 
speculativă prin care titlurile de valoare 
sunt vândute de un partener care nu are 
proprietate deplină asupra acţiunilor sau 
nu poate livra titluri de valoare 
împrumutate în conformitate cu ciclul de 
reglare standard;

Or. en
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Amendamentul 498
Peter Skinner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera of (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(of) „FIA de tip închis” înseamnă un FIA 
ale cărui acţiuni sau unităţi nu pot fi 
recumpărate sau rambursate nici în mod 
direct, nici indirect, la cererea titularului, 
din activele respectivului FIA;

Or. en

Justificare

Fodurile de tip închis nu pot fi rambursate la cerere. Structurile de tip închis ar trebui luate 
în considerare de directivă. Primul pas este definirea unui FIA de tip închis.

Amendamentul 499
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera og (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(og) „păstrarea în custodie” înseamnă 
depozitarea instrumentelor financiare sau 
menţinerea poziţiilor în numele FIA;

Or. en

Amendamentul 500
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera og (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(og) „păstrarea în custodie” înseamnă 
depozitarea instrumentelor financiare sau 
menţinerea poziţiilor în numele FIA;



PE438.497v02-00 114/118 AM\806449RO.doc

RO

Or. en

Justificare

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Amendamentul 501
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera og (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(og) „păstrarea în custodie” înseamnă 
depozitarea instrumentelor financiare sau 
menţinerea poziţiilor în numele FIA;

Or. en

Justificare

Există diferenţe între modalităţile de păstrare în funcţie de diferite categorii de active şi 
trebuie făcută distincţia între activele deţinute direct sau indirect de depozitar sau activele 
care nu sunt controlate direct de depozitar, adică păstrarea în custodie sau menţinerea 
poziţiilor. Acest lucru trebuie specificat în directivă pentru ca aceasta să poată fi ţină seama 
într-o mai mare măsură de practicile de pe piaţă.

Amendamentul 502
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oh) „societate industrială de tip holding” 
înseamnă o companie al cărei obiectiv 
comercial este să aplice o strategie de 
afaceri în domeniul industrial prin 
intermediul filialelor sale sau al 
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societăţilor sale asociate şi care nu este 
înfiinţată cu scopul principal de a genera 
beneficii pentru investitorii săi prin 
vânzarea filialelor sale sau a societăţilor 
sale asociate într-un anumit termen 
planificat;

Or. en

Justificare

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendamentul 503
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oh) „societate industrială de tip holding” 
înseamnă o societate cu participație 
majoritară într-una sau mai multe 
companii al cărei obiectiv comercial este 
să aplice o strategie de afaceri în 
domeniul industrial prin intermediul 
filialelor sale sau al societăţilor sale 
asociate şi care nu este înfiinţată cu 
scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii săi prin vânzarea 
filialelor sale sau a societăţilor sale 
asociate într-un anumit termen planificat;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să se limiteze la AFIA care cauzează un risc sistemic; în caz 
contrar activităţile de supraveghere prevăzute vor fi dificil de realizat în mod adecvat. 
Companiile industriale de tip holding deţin participaţii pe termen lung, fără un plan de 
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vânzare, şi îşi gestionează participaţiile pe baza unei abordări industriale. Astfel de societăţi 
nu generează riscuri sistemice în măsura în care sunt admise la tranzacţionare la bursă, sunt 
supuse dispoziţiilor în vigoare cu privire la societăţile comerciale la nivel european, 
legislaţiei naţionale şi normelor privind admiterea la tranzacţionare, toate aceste 
reglementări asigurând o protecţie adecvată a investitorilor. Acestea ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare.

Amendamentul 504
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oi (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oi) „societate asociată” înseamnă o 
companie în care o societate industrială 
de tip holding deține, în mod direct sau 
indirect, cel puțin 20% din drepturile de 
vot.

Or. en

Justificare

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Amendamentul 505
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oj) „influenţă dominantă” înseamnă 
orice participare directă sau indirectă 
care reprezintă 20% sau mai mult din 
drepturile de vot ale unei societăţi.
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Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să se limiteze la AFIA care cauzează un risc sistemic; în caz 
contrar activităţile de supraveghere prevăzute vor fi dificil de realizat în mod adecvat. 
Companiile industriale de tip holding deţin participaţii pe termen lung, fără un plan de 
vânzare, şi îşi gestionează participaţiile pe baza unei abordări industriale. Astfel de societăţi 
nu generează riscuri sistemice în măsura în care sunt admise la tranzacţionare la bursă, sunt 
supuse dispoziţiilor în vigoare la nivel european cu privire la societăţile comerciale, 
legislaţiei naţionale şi normelor privind admiterea la tranzacţionare, toate acestea 
reglementări asigurând o protecţie adecvată a investitorilor. Acestea ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare.

Amendamentul 506
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ok (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ok) „FIA de tip feeder” înseamnă un 
FIA care investeşte cel puţin 85% din 
activele sale în acţiunile sau unităţile 
unui alt FIA (FIA de tip master), iar 
trimiterile la „investiţiile în calitate de 
FIA de tip feeder” se referă la investiţii de 
cel puţin 85% ale activelor FIA în 
acţiunile sau unităţile FIA de tip master;

Or. en

Justificare

Noua definiţie este utilizată în următoarele amendamente propuse. Aceasta se bazează pe 
definiţia fondurilor de tip feeder utilizată de Directiva OPCVM IV (adică, 85%) şi propusă în 
propunerea de compromis a Preşedinţiei suedeze.
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Amendamentul 507
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Stabilirea AFIA

Fără a aduce atingere dreptului de 
delegare a funcţiilor lor acordat în 
temeiul articolului 18, statele membre se 
asigură că fiecare FIA a cărui 
administrare intră sub incidenţa prezentei 
directive are un singur AFIA, care este 
responsabil pentru respectarea cerinţelor 
din prezenta directivă. 
AFIA este un administrator extern, care 
este o persoană juridică numită de FIA 
sau în numele acestuia (AFIA numit) şi 
care este, în temeiul acestei numiri, 
responsabilă de adminsitrarea întregului 
portofoliu al FIA;

Or. en

Justificare

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


