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Amendamentul 1184
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Capitolul V - Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile AFIA care administrează
anumite tipuri de FIA

Obligațiile privind anumite tipuri de FIA

Or. en

Justificare

Obligațiile care vizează FIA.

Amendamentul 1185
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Capitolul V – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile AFIA care administrează FIA 
cu leverage

Obligațiile FIA cu efect de levier

Or. en

Justificare

Obligațiile care vizează FIA.
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Amendamentul 1186
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Domeniul de aplicare

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA 
care administrează unul sau mai multe 
FIA care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 
AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.
În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

Or. en

Amendamentul 1187
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Domeniul de aplicare

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA 
care administrează unul sau mai multe 
FIA care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 
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AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.
În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

Or. en

Amendamentul 1188
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Domeniul de aplicare

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA 
care administrează unul sau mai multe 
FIA care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 
AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.
În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament reflectă amendamentele incluse în propunerea de compromis a 
Președinției suedeze, pe care le considerăm adecvate.

Amendamentul 1189
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Domeniul de aplicare

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA 
care administrează unul sau mai multe 
FIA care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 
AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.
În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

Or. en

Justificare

Efectul de levier poate avea diferite semnificații pentru diferite fonduri și există mai multe 
modalități de calcul al acestuia.   Întrucât nu există nicio metodologie privind modul în care 
ar trebui calculat efectul de levier, definirea unui „efect de levier ridicat” nu are sens.
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Amendamentul 1190
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA care 
administrează unul sau mai multe FIA 
care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage.

Prezenta secțiune se aplică doar FIA care 
utilizează efectul de levier pentru a investi 
pe piețele europene și ale căror active 
administrate, inclusiv activele obținute 
prin utilizarea efectului de levier, 
depășesc pragul de 100 de milioane EUR. 

Or. en

Justificare

Micile FIA nu creează riscuri sistemice. Întrucât este dificil să se definească utilizarea 
sistematică a unui efect de levier ridicat, această limitare ar trebui eliminată.

Amendamentul 1191
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA care 
administrează unul sau mai multe FIA 
care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 

Prezenta secțiune se aplică doar FIA care 
utilizează în mod regulat un efect de levier 
ridicat și AFIA care administrează unul 
sau mai multe astfel de FIA. 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.
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Amendamentul 1192
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA care 
administrează unul sau mai multe FIA 
care utilizează în mod regulat grade 
ridicate de leverage. 

Prezenta secțiune se aplică doar FIA care 
utilizează în mod regulat un efect de levier 
ridicat și AFIA care administrează unul 
sau mai multe astfel de FIA. 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1193
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA care 
administrează unul sau mai multe FIA care 
utilizează în mod regulat grade ridicate de 
leverage. 

Prezenta secțiune se aplică doar AFIA care
administrează unul sau mai multe FIA 
expuse la grade ridicate de risc sistemic. 

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se concentreze asupra riscului sistemic, în cadrul căruia efectul de 
levier reprezintă numai o componentă.  Riscul asociat efectului de levier ar trebui evaluat 
numai în raport cu strategia de investiții subiacentă, cu procesele de gestionare a riscurilor și 
cu măsura în care expunerile unui fond sunt acoperite în mod efectiv.
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Amendamentul 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1195
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.

eliminat

Or. en

Justificare

Micile FIA nu creează riscuri sistemice. Întrucât este dificil să se definească utilizarea 
sistematică a unui efect de levier ridicat, această limitare ar trebui eliminată.

Amendamentul 1196
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 

FIA și AFIA evaluează trimestrial dacă 
FIA utilizează în mod regulat un efect de 
levier ridicat și informează în consecință 
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autoritățile competente. autoritățile competente.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1197
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.

FIA și AFIA evaluează trimestrial dacă 
FIA utilizează în mod regulat un efect de 
levier ridicat și informează în consecință 
autoritățile competente.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1198
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage și informează în consecință 
autoritățile competente.

AFIA evaluează trimestrial dacă FIA este 
expus la grade ridicate de risc sistemic și 
informează în consecință autoritățile 
competente.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1200
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, 
se consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

eliminat

Or. en
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Justificare

Micile FIA nu creează riscuri sistemice. Întrucât este dificil să se definească utilizarea 
sistematică a unui efect de levier ridicat, această limitare ar trebui eliminată.

Amendamentul 1201
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, se 
consideră că un FIA utilizează în mod 
regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al 
FIA.

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, se 
poate considera că un FIA este expus la 
grade ridicate de risc sistemic în cazul în 
care acesta utilizează în mod regulat un 
efect de levier ridicat.  Cu toate acestea, se 
consideră că FIA este expus riscurilor 
menționate numai după ce s-a luat în 
considerare strategia de investiții 
subiacentă a FIA, procesele sale de 
gestionare a riscurilor și măsura în care 
expunerile sale sunt acoperite în mod 
efectiv.  

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, se 
consideră că un FIA utilizează în mod 

În aplicarea celui de-al doilea paragraf, se 
consideră că un FIA utilizează în mod 
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regulat leverage ridicat în cazul în care 
leverage-ul combinat din toate sursele 
depășește în două din ultimele patru 
trimestre valoarea capitalului social al FIA.

regulat un efect de levier ridicat în cazul în 
care efectul de levier brut combinat  din 
toate sursele depășește în două din ultimele 
patru trimestre valoarea capitalului propriu
al FIA.

Or. en

Amendamentul 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Furnizarea de informații investitorilor

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de 
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:
(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA , precum și 
drepturile de reutilizare a garanțiilor sau 
a oricăror garanții acordate în cadrul 
acordului care a dat naștere leverage-
ului; 
(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

Or. en

Justificare

Face obiectul articolului 21.
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Amendamentul 1204
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Furnizarea de informații investitorilor

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de 
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:
(a) comunică investitorilor nivelul maxim
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA, precum și 
drepturile de reutilizare a garanțiilor sau 
a oricăror garanții acordate în cadrul 
acordului care a dat naștere leverage-
ului; 
(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

Or. en

Amendamentul 1205
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Furnizarea de informații investitorilor

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de 
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:
(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA, precum și 
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drepturile de reutilizare a garanțiilor sau 
a oricăror garanții acordate în cadrul 
acordului care a dat naștere leverage-
ului; 
(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

Or. en

Amendamentul 1206
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 23 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:

FIA care utilizează efectul de levier: 

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 1207
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 23 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de 
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:

FIA care utilizează în mod sistematic un 
efect de levier ridicat și AFIA care 
administrează asemenea FIA:

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1208
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 23 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA administrând FIA care utilizează în 
mod sistematic un nivel ridicat de 
leverage, pentru fiecare asemenea FIA:

FIA care utilizează în mod sistematic un 
efect de levier ridicat și AFIA care 
administrează asemenea FIA:

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1209
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA, precum și drepturile 
de reutilizare a garanțiilor sau a oricăror 
garanții acordate în cadrul acordului care a 
dat naștere leverage-ului; 

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al efectului de levier pe care FIA îl poate 
utiliza, precum și drepturile de reutilizare a 
garanțiilor sau a oricăror garanții acordate 
în cadrul acordului care a dat naștere 
efectului de levier;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.
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Amendamentul 1210
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA, precum și drepturile 
de reutilizare a garanțiilor sau a oricăror 
garanții acordate în cadrul acordului care a 
dat naștere leverage-ului; 

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al efectului de levier care poate fi utilizat, 
precum și drepturile de reutilizare a 
garanțiilor sau a oricăror garanții acordate 
în cadrul acordului care a dat naștere 
efectului de levier; 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.

Amendamentul 1211
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al leverage-ului pe care AFIA îl poate 
utiliza în numele FIA, precum și drepturile 
de reutilizare a garanțiilor sau a oricăror 
garanții acordate în cadrul acordului care a 
dat naștere leverage-ului; 

(a) comunică investitorilor nivelul maxim 
al efectului de levier care poate fi utilizat, 
precum și drepturile de reutilizare a 
garanțiilor sau a oricăror garanții acordate 
în cadrul acordului care a dat naștere 
efectului de levier;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.
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Amendamentul 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a efectului de levier utilizat 
de fiecare FIA în trimestrul precedent, cele 
mai mari cinci surse de împrumut de 
numerar sau titluri de valoare și o 
defalcare pe efect de levier rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și efect de levier încorporat în 
instrumente financiare derivate.

Or. en

Justificare

Investitorii ar trebui să aibă o imagine clară a riscurilor la care se expun, inclusiv a riscului 
de contrapartidă (determinat de sursa împrumutului de numerar sau de titluri de valoare).

Amendamentul 1213
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a efectului de levier utilizat 
în trimestrul precedent.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.
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Amendamentul 1214
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a efectului de levier utilizat 
în trimestrul precedent.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 1215
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a leverage-ului utilizat de 
fiecare FIA în trimestrul precedent.

(b) comunică trimestrial investitorilor 
valoarea totală a efectului de levier utilizat 
în trimestrul precedent.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind titlul. Articolele 19-30 din directivă ar trebui să se aplice, de 
asemenea, FIA.
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Amendamentul 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat

Raportare către autoritățile competente

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-
ului utilizat de fiecare FIA administrat și 
o defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.
(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării 
de informații investitorilor.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Face obiectul articolului 21.

Amendamentul 1217
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportare către autoritățile competente eliminat

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-
ului utilizat de fiecare FIA administrat și 
o defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.
(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării 
de informații investitorilor.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
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Or. en

Amendamentul 1218
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportare către autoritățile competente eliminat
(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-
ului utilizat de fiecare FIA administrat și 
o defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.
(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării
de informații investitorilor.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 1219
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportare către autoritățile competente eliminat
(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-
ului utilizat de fiecare FIA administrat și 
o defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.
(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării 
de informații investitorilor.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 1220
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-ului
utilizat de fiecare FIA administrat și o 
defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.

(1) FIA care utilizează efectul de levier și 
ale căror active, inclusiv activele obținute 
prin utilizarea efectului de levier, 
depășesc pragul de 100 de milioane EUR
furnizează în mod regulat AEVMP
informații referitoare la nivelul global al 
efectului de levier utilizat de fiecare FIA 
administrat și o defalcare pe efect de levier
rezultând din împrumuturi de numerar sau 
titluri de valoare și efect de levier
încorporat în instrumentele financiare 
derivate. 

Or. en

Justificare

FIA de mari dimensiuni ar trebui să raporteze în mod direct către AEVMP informațiile 
referitoare la efectul de levier. 

Amendamentul 1221
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-ului
utilizat de fiecare FIA administrat și o 
defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un efect de 
levier ridicat furnizează în mod regulat 
AEVMP, CERS și autorităților competente 
din statul său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al efectului de 
levier utilizat de fiecare FIA administrat și 
o defalcare pe efect de levier rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și efect de levier încorporat în 
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instrumentele financiare derivate. instrumentele financiare derivate.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să acționeze în calitate de supraveghetor final al AFIA și ar trebui, prin 
urmare, ca toate rapoartele și informațiile relevante să fie transmise AEVMP. În cazul 
efectului de levier, rapoartele ar trebui să fie transmise și Comitetului european pentru 
riscuri sistemice.

Amendamentul 1222
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-ului
utilizat de fiecare FIA administrat și o 
defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.

(1) FIA care utilizează în mod sistematic 
un efect de levier ridicat și AFIA care 
administrează asemenea FIA furnizează 
în mod regulat autorităților competente din 
statul membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al efectului de 
levier utilizat și o defalcare pe efect de 
levier rezultând din împrumuturi de 
numerar sau titluri de valoare și efect de 
levier încorporat în instrumentele 
financiare derivate.

Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.
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Amendamentul 1223
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA care administrează FIA care 
utilizează în mod sistematic un nivel 
ridicat de leverage furnizează în mod 
regulat autorităților competente din statul 
său membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al leverage-ului
utilizat de fiecare FIA administrat și o 
defalcare pe leverage rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și leverage încorporat în 
instrumentele financiare derivate.

(1) FIA care utilizează în mod sistematic 
un efect de levier ridicat și AFIA care 
administrează asemenea FIA furnizează 
în mod regulat autorităților competente din 
statul membru de origine informații 
referitoare la nivelul global al efectului de 
levier utilizat și o defalcare pe efect de 
levier rezultând din împrumuturi de 
numerar sau titluri de valoare și efect de 
levier încorporat în instrumentele 
financiare derivate.

Or. en

Amendamentul 1224
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.

Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare și valoarea sumei 
primite de la fiecare dintre entitățile 
respective.

Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.
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Amendamentul 1225
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.

Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare și valoarea sumei 
primite de la fiecare dintre entitățile 
respective.

Or. en

Amendamentul 1226
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării de 
informații investitorilor.

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
detalieze obligațiile de comunicare de 
informații referitoare la efectul de levier și 
frecvența raportărilor către autoritățile 
competente și a comunicării de informații 
investitorilor.

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

Or. en



PE439.134v01-00 28/171 AM\807997RO.doc

RO

Justificare

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

Amendamentul 1227
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării de 
informații investitorilor.

(2) După primirea avizului CERS și al
AEVMP, Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de comunicare 
de informații referitoare la efectul de levier
și frecvența raportărilor către autoritățile 
competente și a comunicării de informații 
investitorilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde un rol noilor actori ai arhitecturii europene de supraveghere.

Amendamentul 1228
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării de 
informații investitorilor.

(2) După primirea avizului CERS și al 
AEVMP, Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de comunicare 
de informații referitoare la efectul de levier
și frecvența raportărilor către autoritățile 
competente și a comunicării de informații 
investitorilor.
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Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.

Amendamentul 1229
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze obligațiile 
de comunicare de informații referitoare la 
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a comunicării de 
informații investitorilor.

(2) După primirea avizului CERS și al 
AEVMP, Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c,
care să detalieze obligațiile de comunicare 
de informații referitoare la efectul de levier
și frecvența raportărilor către autoritățile 
competente și a comunicării de informații 
investitorilor.

Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.

Amendamentul 1230
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, de asemenea, acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c, care să detalieze metoda de 
calcul a efectului de levier. Această 
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metodă este în conformitate cu articolul 
22, raportând efectul de levier combinat 
din toate sursele la capitalul propriu al 
FIA. 

Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.

Amendamentul 1231
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, de asemenea, acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c, care să detalieze metoda de 
calcul a efectului de levier. Această 
metodă este în conformitate cu articolul 
22, raportând efectul de levier combinat 
din toate sursele la capitalul propriu al 
FIA. 

Or. en

Justificare

O metodă transparentă de calcul la nivel european este necesară pentru a permite o evaluare 
coerentă a efectului de levier aplicat. Noile autorități europene de supraveghere ar trebui să 
contribuie la instituirea acesteia.
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Amendamentul 1232
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre se asigură că 
instituțiile de credit autorizate în temeiul 
Directivei 2006/48/CE și societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE, ai căror parteneri de 
tranzacții sunt FIA, instituie și mențin 
mecanisme de monitorizare a efectului de 
levier asociat acestor FIA atât pentru 
fiecare FIA în parte, cât și pentru 
ansamblul acestora și stabilesc limite 
contractuale ale riscului de contrapartidă 
asociat fiecărui FIA și FIA care folosesc 
aceeași strategie de investiții.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1233
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine utilizează informațiile primite în 
temeiul articolului 24 în scopul 

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA utilizează informațiile 
colectate în temeiul articolului 21 în mod 
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determinării măsurii în care utilizarea 
leverage-ului contribuie la crearea de 
riscuri sistemice în sistemul financiar sau 
riscul de piețe dezordonate.

adecvat în scopul determinării măsurii în 
care activitățile AFIA contribuie la crearea 
de riscuri sistemice în sistemul financiar 
sau a riscului de piețe dezordonate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1234
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine utilizează informațiile primite în 
temeiul articolului 24 în scopul 
determinării măsurii în care utilizarea 
leverage-ului contribuie la crearea de 
riscuri sistemice în sistemul financiar sau 
riscul de piețe dezordonate.

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine transmit informațiile agregate
primite în temeiul articolului 21 către 
CERS în scopul determinării măsurii în 
care utilizarea efectului de levier contribuie 
la crearea de riscuri sistemice în sistemul 
financiar sau a riscului de piețe 
dezordonate.

Or. en
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Amendamentul 1235
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine utilizează informațiile primite în 
temeiul articolului 24 în scopul 
determinării măsurii în care utilizarea 
leverage-ului contribuie la crearea de 
riscuri sistemice în sistemul financiar sau 
riscul de piețe dezordonate.

(1) Comisia garantează că AEVMP, CERS 
și autoritățile competente din statul 
membru de origine utilizează informațiile 
primite în temeiul articolului 24 în scopul 
determinării măsurii în care utilizarea 
efectului de levier contribuie la crearea de 
riscuri sistemice în sistemul financiar sau a 
riscului de piețe dezordonate.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să acționeze în calitate de supraveghetor final al AFIA și ar trebui, prin 
urmare, ca toate rapoartele și informațiile relevante să fie transmise AEVMP. În cazul 
efectului de levier, rapoartele ar trebui să fie transmise și Comitetului european pentru 
riscuri sistemice.

Amendamentul 1236
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine utilizează informațiile primite în 
temeiul articolului 24 în scopul 
determinării măsurii în care utilizarea 
leverage-ului contribuie la crearea de 
riscuri sistemice în sistemul financiar sau 
riscul de piețe dezordonate.

(1) Comisia garantează că AEVMP
utilizează informațiile primite în temeiul 
articolului 24 în scopul determinării 
măsurii în care utilizarea efectului de levier
contribuie la crearea de riscuri sistemice în 
sistemul financiar sau a riscului de piețe 
dezordonate.

Or. en
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Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 1237
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

(2) Autoritățile competente din statul 
membru de origine al AFIA se asigură că 
toate informațiile colectate în temeiul 
articolului 21, cu privire la toți AFIA pe 
care îi supraveghează, sunt transmise 
prompt AEVMP și sunt puse la dispoziția
autorităților competente din celelalte state 
membre și CERS prin intermediul 
procedurii stabilite la articolul 46 privind 
cooperarea în domeniul supravegherii. 
Acestea furnizează, de asemenea, fără 
întârziere informații prin acest mecanism 
AEVMP și CERS și în mod bilateral 
autorităților competente ale statelor 
membre direct interesate în cazul în care 
activitățile unui AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în statele membre respective, sau 
ar putea să afecteze buna funcționare a 
piețelor financiare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1238
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

(2) Autoritățile competente din statele 
membre de origine se asigură că toate 
informațiile colectate în temeiul articolului 
21 și agregate cu privire la toți AFIA pe 
care îi supraveghează sunt puse la 
dispoziția autorităților competente din 
celelalte state membre, AEVMP și CERS
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea furnizează, de 
asemenea, fără întârziere informații prin 
acest mecanism și în mod bilateral 
autorităților competente ale statelor 
membre direct interesate în cazul în care un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor, sau 
un FIA administrat de respectivul AFIA
ar putea să devină o sursă importantă de 
risc de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în statele membre 
respective.

Or. en

Amendamentul 1239
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 

(2) Autoritățile competente din statele 
membre de origine se asigură că toate 
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articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii.  Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

informațiile colectate în temeiul articolului 
21 și agregate cu privire la toți AFIA pe 
care îi supraveghează sunt puse la 
dispoziția autorităților competente din 
celelalte state membre, AEVMP și CERS
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii.  Acestea furnizează, de 
asemenea, fără întârziere informații prin 
acest mecanism și în mod bilateral 
autorităților competente ale statelor 
membre direct interesate în cazul în care un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor, sau 
un FIA administrat de respectivul AFIA
ar putea să devină o sursă importantă de 
risc de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în statele membre 
respective.

Or. en

Amendamentul 1240
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii.  Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 

(2) Autoritățile competente din statele 
membre de origine se asigură că toate 
informațiile colectate în temeiul articolului 
21 și agregate cu privire la toți AFIA pe 
care îi supraveghează sunt puse la 
dispoziția autorităților competente din 
celelalte state membre, AEVMP și CERS
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii.  Acestea furnizează, de 
asemenea, fără întârziere informații prin 
acest mecanism și în mod bilateral 
autorităților competente ale statelor 
membre direct interesate în cazul în care un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor, sau 
un FIA administrat de respectivul AFIA
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sistemic în alt stat membru. ar putea să devină o sursă importantă de 
risc de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în statele membre 
respective.

Or. en

Amendamentul 1241
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 21 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt puse la 
dispoziția celorlalte autorități competente 
din Uniune și AEVMP. Autoritățile 
competente din statele membre de origine
furnizează fără întârziere informații prin 
intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în 
domeniul supravegherii și în mod bilateral 
statelor membre direct interesate în cazul 
în care un AFIA aflat sub responsabilitatea 
lor ar putea să devină o sursă importantă de 
risc de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în statele membre 
respective.

Or. en
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Amendamentul 1242
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură 
că toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

(2) AEVMP se asigură că toate informațiile 
primite în temeiul articolului 24 și agregate 
cu privire la toți AFIA pe care îi 
supraveghează sunt puse la dispoziția
autorităților competente din statele 
membre prin intermediul procedurii 
stabilite la articolul 46 privind cooperarea 
în domeniul supravegherii. Acestea 
furnizează, de asemenea, fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA ar putea să devină 
o sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în statele membre.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 sunt puse la dispoziția  
celorlalte autorități competente prin 
intermediul procedurii stabilite la articolul 
46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea furnizează, de 
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supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

asemenea, fără întârziere informații prin 
acest mecanism și în mod bilateral statelor 
membre direct interesate în cazul în care un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor ar 
putea să devină o sursă importantă de risc 
de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în alt stat 
membru. Informațiile furnizate în temeiul 
prezentului alineat sunt stocate de către 
AEVMP. AEVMP instituie și utilizează o 
bază de date specifică pentru stocarea 
acestor informații, care este accesibilă 
autorităților competente din toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

Toate informațiile disponibile ar trebui să fie stocate într-un registru de credit global înființat 
de CERVM.. Acest lucru este în conformitate cu obiectivul exprimat în raportul Larosière 
privind înființarea unui repertoriu global al pozițiilor comerciale cu efect de levier. Nivelul 
de agregare al informațiilor transmise CERVM ar trebui să fie stabilit prin legislația de 
nivelul al doilea. 

Amendamentul 1244
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toate 
FIA și la toți AFIA pe care îi 
supraveghează sunt puse la dispoziția  
celorlalte autorități competente, precum și 
CERS și AEVMP, prin intermediul 
procedurii stabilite la articolul 46 privind 
cooperarea în domeniul supravegherii. 
Acestea furnizează, de asemenea, fără 
întârziere informații prin acest mecanism și 
în mod bilateral statelor membre direct 
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responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

interesate în cazul în care un FIA sau un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor ar 
putea să devină o sursă importantă de risc 
de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 1245
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toți 
AFIA pe care îi supraveghează sunt 
disponibile celorlalte autorități competente 
prin intermediul procedurii stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în domeniul 
supravegherii. Acestea trebuie, de 
asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o 
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

(2) Statele membre de origine se asigură că 
toate informațiile primite în temeiul 
articolului 24 și agregate cu privire la toate 
FIA și la toți AFIA pe care îi 
supraveghează sunt puse la dispoziția
celorlalte autorități competente, precum și 
Comitetului european pentru riscuri 
sistemice și Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe, prin intermediul 
procedurii stabilite la articolul 46 privind 
cooperarea în domeniul supravegherii. 
Acestea furnizează, de asemenea, fără 
întârziere informații prin acest mecanism și 
în mod bilateral statelor membre direct 
interesate în cazul în care un FIA sau un 
AFIA aflat sub responsabilitatea lor ar 
putea să devină o sursă importantă de risc 
de contrapartidă pentru o instituție de 
credit sau altă instituție importantă din 
punct de vedere sistemic în alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Acest amendament propune ca limitele aplicabile efectului de levier să fie cu atât  mai stricte 
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cu cât dimensiunile FIA sunt mai mari. Stabilirea unei limite a efectului de levier care 
afectează capitalul propriu este esențială pentru a evita riscurile sistemice.

Amendamentul 1246
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În completarea obligațiilor lor de 
raportare către AEVMP în conformitate 
cu alineatul (2), autoritățile competente 
din statul membru de origine al AFIA:
(a) răspund prompt la orice solicitare din 
partea AEVMP, indiferent dacă această 
solicitare se referă la AFIA pe care îi 
supraveghează, la FIA administrate de 
respectivii AFIA sau are un caracter 
general;
(b) transmit prompt AEVMP concluziile 
evaluărilor lor privind riscurile pe care le-
ar putea implica activitățile unui AFIA 
pentru FIA pe care le administrează, 
inclusiv măsurile pe care autoritățile 
competente din statul membru de origine 
al AFIA le propun în acest sens; și
(c) furnizează AEVMP toate informațiile 
create de ele sau aflate în posesia lor și pe 
care le consideră relevante pentru 
îndeplinirea obiectivelor AEVMP. 

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, iar AEVMP să îi fie conferite competențe care 
să îi permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad-hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv riscurile sistemice apărute ca urmare a 
unui efect de levier excesiv.
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Amendamentul 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 
limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 1248
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 
limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 1249
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 
limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 1250
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 

eliminat
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limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Având în vedere că nu există dovezi care să ateste faptul că efectul de levier utilizat în FIA 
creează riscuri sistemice și că limitele stricte ale nivelului de levier pot fi dăunătoare în 
perioadele de dezechilibre ale pieței și pot avea un efect prociclic, cum ar fi încurajarea 
administratorilor să își vândă pozițiile pe piețe aflate deja în declin, prezentul amendament 
are drept scop eliminarea limitelor ex ante ale nivelului de levier. De asemenea, trebuie să fie 
luate în considerare dificultățile de stabilire a unei definiții comune a efectului de levier care 
să includă gradul de risc al diferitelor portofolii de active subiacente.

Amendamentul 1251
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 
limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.

eliminat

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

Justificare

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendamentul 1252
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Aceste 
limite trebuie să țină seama, printre altele, 
de tipul de FIA, strategiile acestora și 
sursele de leverage.

(3) În scopul asigurării stabilității și 
integrității piețelor financiare, AEVMP 
poate, ținând seama de evaluările și de 
analizele realizate în activitatea sa de 
supraveghere, să elaboreze și să adopte 
standarde tehnice obligatorii din punct de 
vedere juridic. Aceste standarde tehnice 
pot să vizeze, în special, nivelul sau 
natura efectului de levier utilizat pentru o 
anumită strategie de investiții în 
circumstanțe specifice, sau ponderea, 
concentrarea sau corelarea investițiilor 
realizate de FIA pe o anumită piață.  

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1253
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, strategiile acestora și sursele de 
leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, AEVMP
este împuternicită să stabilească limitele 
nivelului de levier care poate fi utilizat de 
FIA. Aceste limite trebuie să țină seama, 
printre altele, de tipul de FIA, strategiile 
acestora și sursele de leverage. 

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

Or. en

Justificare

Instrumentele utilizate de AEVMP trebuie să includă posibilitatea de limitare a nivelului de 
levier utilizat de FIA.
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Amendamentul 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, de strategiile acestora și de sursele 
de leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar și a 
promova creșterea economică sustenabilă 
pe termen lung, Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c care stabilesc limitele nivelului 
de levier brut care poate fi utilizat de 
AFIA.  Aceste limite nu depășesc un 
cuantum egal cu de cinci ori capitalul 
propriu al fiecărui FIA, cu excepția 
anumitor categorii specifice de FIA în 
cazul cărora este permis un coeficient de 
multiplicare mai ridicat, pe baza 
modelului lor de afaceri și în măsura în 
care acest coeficient de multiplicare nu 
cauzează creșterea riscului sistemic, este 
compatibil cu profilul de risc al tipului de 
FIA în cauză și nu este susceptibil să 
conducă la un impact disproporționat al 
tipului de FIA în cauză asupra pieței în 
care acesta activează. Aceste limite trebuie 
să țină seama, printre altele, de tipul de 
FIA, de strategiile acestora și de sursele 
efectului de levier. Comisia specifică, de 
asemenea, nivelul de agregare al 
informațiilor transmise în conformitate cu 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să stabilească un nivel maxim absolut de levier. Depășirea acestor limite 
este admisibilă în cazul în care acest lucru ar fi necesar în temeiul modelului de afaceri al 
FIA și acceptabil din perspectiva riscurilor suplimentare.
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Amendamentul 1255
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, de strategiile acestora și de sursele 
de leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia, 
ținând seama de avizul CERS, adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c care stabilesc limitele nivelului 
de levier care poate fi utilizat de FIA și de  
AFIA. Aceste limite trebuie să țină seama, 
printre altele, de tipul de FIA, de strategiile 
acestora, de dimensiunile acestora și de
sursele efectului de levier, iar nivelul 
maxim de levier nu poate depăși un 
cuantum egal cu de cinci ori capitalul 
propriu.

Or. en

Justificare

Acest amendament propune ca limitele aplicabile efectului de levier să fie cu atât  mai stricte 
cu cât dimensiunile FIA sunt mai mari. Stabilirea unei limite a efectului de levier care 
afectează capitalul propriu este esențială pentru a evita riscurile sistemice.

Amendamentul 1256
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, de strategiile acestora și de sursele 
de leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și
integritatea sistemului financiar, Comisia, 
ținând seama de avizul CERS, adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c care stabilesc limitele nivelului 
de levier care poate fi utilizat de FIA și de  
AFIA. Aceste limite trebuie să țină seama, 
printre altele, de tipul de FIA, de strategiile 
acestora, de dimensiunile acestora și de 



AM\807997RO.doc 49/171 PE439.134v01-00

RO

sursele efectului de levier, iar nivelul 
maxim de levier nu poate depăși un 
cuantum egal cu de cinci ori capitalul 
propriu.

Or. en

Justificare

Acest amendament propune ca limitele aplicabile efectului de levier să fie cu atât  mai stricte 
cu cât dimensiunile FIA sunt mai mari. Stabilirea unei limite a efectului de levier care 
afectează capitalul propriu este esențială pentru a evita riscurile sistemice.

Amendamentul 1257
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, de strategiile acestora și de sursele 
de leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia, 
după consultarea AEVMP, adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolele 49a, 
49b și 49c care stabilesc limitele nivelului 
de levier care poate fi utilizat de  AFIA. 
Aceste limite trebuie să țină seama, printre 
altele, de tipul de FIA, de strategiile 
acestora și de sursele efectului de levier.

Or. en

Justificare

Măsurile de implementare sau măsurile care le înlocuiesc în temeiul Tratatului de la 
Lisabona ar trebui să țină seama de expertiza AEVMP. 
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Amendamentul 1258
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc limitele nivelului de leverage care 
poate fi utilizat de AFIA. Aceste limite 
trebuie să țină seama, printre altele, de tipul 
de FIA, de strategiile acestora și de sursele 
de leverage.

(3) Pentru a asigura stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar, Comisia
poate adopta acte delegate în conformitate 
cu articolele 49a, 49b și 49c care stabilesc 
limitele nivelului de levier care poate fi 
utilizat de  AFIA. Aceste limite trebuie să 
țină seama, printre altele, de tipul de FIA, 
de strategiile acestora și de sursele 
efectului de levier.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1259
Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia este abilitată să stabilească, 
consultând CERS, limita riscului sistemic 
agregat generat de activitatea FIA care 
utilizează un efect de levier ridicat.  Ar 
trebui să se stabilească o formulă de 
determinare a indicatorului riscului 
sistemic agregat, iar evoluția acestuia în 
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timp ar trebui monitorizată continuu.

Or. en

Justificare

Dacă pragul riscului sistemic acumulat este determinat printr-o formulă și nu printr-un 
proces decizional discreționar, acest lucru ar facilita monitorizarea evoluției riscului sistemic 
agregat și recunoașterea în timp util a acumulării riscurilor individuale corelate cu 
strategiile bazate pe un efect de levier ridicat aplicate de AFIA.

Amendamentul 1260
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente evaluează 
riscurile pe care le-ar putea implica 
utilizarea efectului de levier de către 
AFIA cu privire la FIA pe care le 
administrează, iar când acest lucru se
consideră necesar pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar, autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA impun 
limite ale nivelului de levier pe care un 
AFIA are dreptul să îl utilizeze. 
Autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA informează în mod 
adecvat autoritățile competente din statul 
membru de origine al FIA, AEVMP și 
CERS cu privire la măsurile adoptate în 
acest sens, în conformitate cu articolul 46. 

Or. en

Justificare

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
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level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendamentul 1261
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente evaluează 
riscurile sistemice pe care le-ar putea 
implica utilizarea efectului de levier de 
către AFIA cu privire la FIA pe care le 
administrează, iar când acest lucru se 
consideră necesar pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar, autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA impun 
limite ale nivelului de levier pe care un 
AFIA are dreptul să îl utilizeze cu privire 
la FIA pe care le administrează. 
Autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA informează în mod 
adecvat CAERVM și autoritățile 
competente din statul membru de origine 
al FIA cu privire la măsurile adoptate în 
acest sens.

Or. en
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Amendamentul 1262
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente evaluează 
riscurile sistemice pe care le-ar putea 
implica utilizarea efectului de levier de 
către AFIA cu privire la FIA pe care le 
administrează, iar când acest lucru se 
consideră necesar pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar, autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA impun 
limite ale nivelului de levier pe care un 
AFIA are dreptul să îl utilizeze cu privire 
la FIA pe care le administrează. 
Autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA informează în mod 
adecvat CAERVM și autoritățile
competente din statul membru de origine 
al FIA cu privire la măsurile adoptate în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 1263
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente evaluează 
riscurile sistemice pe care le-ar putea 
implica utilizarea efectului de levier de 
către AFIA cu privire la FIA pe care le 
administrează, iar când acest lucru se 
consideră necesar pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar, autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA impun 
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limite ale nivelului de levier pe care un 
AFIA are dreptul să îl utilizeze cu privire 
la FIA pe care le administrează.
Autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA informează în mod 
adecvat CAERVM și autoritățile 
competente din statul membru de origine 
al FIA cu privire la măsurile adoptate în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 1264
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru a prezenta principiile care clarifică 
circumstanțele în care autoritățile 
competente vor pune în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (3a), ținând 
seama de diferitele strategii ale FIA, de 
diferitele condiții de piață în care își 
desfășoară activitatea FIA și de posibilele 
efecte prociclice declanșate în urma 
aplicării acestor dispoziții.

Or. en
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Amendamentul 1265
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru a prezenta principiile care clarifică 
circumstanțele în care autoritățile 
competente ar trebui să pună în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (3a), ținând 
seama de diferitele strategii ale FIA, de 
diferitele condiții de piață în care își 
desfășoară activitatea FIA și de posibilele 
efecte prociclice declanșate în urma 
aplicării acestor dispoziții.

Or. en

Justificare

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Amendamentul 1266
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru a prezenta principiile care clarifică 
circumstanțele în care autoritățile 
competente ar trebui să pună în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (3a), ținând 
seama de diferitele strategii ale FIA, de 
diferitele condiții de piață în care își 
desfășoară activitatea FIA și de posibilele 
efecte prociclice declanșate în urma 
aplicării acestor dispoziții.

Or. en

Amendamentul 1267
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
pentru a prezenta principiile care clarifică 
circumstanțele în care autoritățile 
competente ar trebui să pună în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (3a), ținând 
seama de diferitele strategii ale FIA, de 
diferitele condiții de piață în care își 
desfășoară activitatea FIA și de posibilele 
efecte prociclice declanșate în urma 
aplicării acestor dispoziții.

Or. en
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Amendamentul 1268
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c 
pentru a clarifica metodele de levier 
definite la articolul 3 litera (l) și în scopul 
aplicării articolului 21 alineatul (4), 
specificând cazurile în care se consideră 
că levierul este utilizat în mod 
semnificativ din punct de vedere sistemic 
și cum trebuie calculat levierul.

Or. en

Amendamentul 1269
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru a asigura punerea în aplicare 
uniformă a prezentului articol, AEVM 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice în scopul stabilirii condițiilor de 
aplicare ale dispozițiilor de la alineatul 
(3a), ținând cont de actele delegate 
adoptate de Comisie în conformitate cu 
prezentul alineat.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVM].

Or. en
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Justificare

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendamentul 1270
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1271
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

Or. en

Justificare

Definirea unor limite sau plafoane pentru levier este nepotrivită și nu este practică. Levierul 
este extrem de dificil de definit, iar aplicarea sa depinde adesea de tipul grupului de active în 
care se investește și /sau de strategia adoptată de un anumit FIA.

Amendamentul 1272
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 

eliminat
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adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

Or. en

Amendamentul 1273
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

Or. en

Justificare

Definirea unor limite sau plafoane pentru levier este nepotrivită și nu este practică. Levierul 
este extrem de dificil de definit, iar aplicarea sa depinde adesea de tipul grupului de active în 
care se investește și /sau de strategia adoptată de un anumit FIA.
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Amendamentul 1274
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

eliminat

Or. en

Justificare

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Amendamentul 1275
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când (4) Pe baza informațiilor care îi sunt 
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acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage 
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

furnizate în temeiul prezentei directive, 
periodic, ad hoc, la cerere sau prin orice 
alte mijloace și pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea piețelor 
financiare, AEVMP:

(a) supraveghează și evaluează riscurile 
asociate activităților oricărui AFIA cu 
privire la FIA pe care le administrează. În 
scopul evaluării, AEVMP colaborează cu 
CERS și cu autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA;
(b) în cazul în care consideră necesar, 
poate solicita informații suplimentare 
relevante de la AFIA în cauză, fie direct, 
fie prin intermediul autorităților 
competente din statul membru de origine 
al AFIA;
(c)  din proprie inițiativă și/sau în absența 
unor măsuri corespunzătoare din partea 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA, poate adopta decizii 
individuale prin care să ceară 
autorităților competente din statul 
membru de origine al AFIA să ia 
măsurile necesare pentru a evita orice 
riscuri care ar putea pune în pericol 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea sistemului financiar, integral 
sau parțial, asigurându-se că se 
efectuează cererile sau se impun 
restricțiile corespunzătoare referitoare la 
activitățile unuia sau mai multor AFIA cu 
privire la FIA pe care le administrează; 
aceste cereri sau restricții includ limite ale 
levierului, în special cu privire la nivelul 
sau natura sa, pe care îl poate folosi un 
AFIA, ținând seama, printre altele, de 
tipul de FIA, de strategia acestora, de 
sursele levierului și de concentrarea 
investițiilor acestora, de condițiile pieței în 
care funcționează FIA și de posibilele 
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efecte prociclice ale aplicării acestor 
limite; aceste cereri sau restricții includ și 
modificări ale politicii de investiții a FIA, 
în privința cărora AEVMP informează 
CERS despre deciziile individuale pe care 
le-a adoptat; atunci când autoritățile 
competente din statul membru de origine 
al AFIA nu se conformează unei astfel de 
decizii individuale a AEVMP în termenul 
prevăzut în decizie, CERS poate adopta o 
decizie individuală adresată unuia sau 
mai multor AFIA vizați, cerându-le 
acestora din urmă să ia măsurile necesare 
(inclusiv încetarea oricărei activități) 
pentru a se conforma deciziei individuale 
a AEVMP; deciziile individuale ale 
AEVMP care se adresează direct AFIA 
prevalează asupra oricăror decizii 
anterioare referitoare la aceeași chestiune 
adoptate de autoritățile competente din 
statul membru de origine al AFIA; în 
orice caz, orice măsură luată de 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al AFIA cu privire la fapte care 
fac obiectul unei decizii individuale a 
AEVMP adresate fie autorităților 
competente din statul membru de origine 
al AFIA, fie AFIA este compatibilă cu o 
astfel de decizie individuală.

Or. en

Justificare

Pentru supravegherea și monitorizarea eficientă a riscurilor sistemice, este necesar un 
mecanism prin care schimburile de informații dintre statele membre și autoritățile europene 
să fie clarificate și organizate în mod eficient, AEVMP să îi fie conferite competențe care să îi 
permită să primească informații relevante, să intervină atât permanent, cât și ad hoc în 
relația cu autoritățile naționale și administratorii fondurilor, să adopte standarde tehnice 
obligatorii din punct de vedere juridic pentru a identifica și elimina riscurile la adresa 
integrității și stabilității piețelor financiare, inclusiv a riscurilor sistemice apărute ca urmare 
a unui levier excesiv.
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Amendamentul 1276
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale statului 
membru de origine au caracter temporar și 
trebuie să respecte dispozițiile adoptate de 
Comisie în temeiul alineatului (3).

(4) În situații excepționale și atunci când 
CERS consideră că acest lucru este 
necesar pentru asigurarea stabilității și 
integrității sistemului financiar, autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
pot impune limite suplimentare nivelului 
de levier care poate fi utilizat de AFIA. 
Măsurile luate de autoritățile competente 
ale statului membru de origine în 
concordanță cu orientările AEVMP și 
recomandările CERS au caracter temporar 
și trebuie să respecte dispozițiile adoptate 
de Comisie în temeiul alineatului (3).

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să aibă sarcina de a identifica situațiile excepționale care pun în pericol 
stabilitatea și integritatea sistemului financiar. Măsurile luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine pentru atenuarea acestui pericol trebuie să fie în concordanță cu 
orientările AEVMP și recomandările CERS, pentru a asigura condiții echitabile și o aplicare 
consecventă a prezentei directive.

Amendamentul 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar sau pentru protejarea creșterii 
durabile a economiei pe termen lung, 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine și Comisia pot impune limite 
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luate de autoritățile competente ale statului 
membru de origine au caracter temporar și 
trebuie să respecte dispozițiile adoptate de 
Comisie în temeiul alineatului (3).

suplimentare nivelului de levier care poate 
fi utilizat de AFIA. Măsurile luate de 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine au caracter temporar și trebuie 
să respecte dispozițiile adoptate de Comisie 
în temeiul alineatului (3).

Or. en

Justificare

Impunerea unor limite temporare levierului ar trebui hotărâtă de autoritățile competente ale 
statului membru de origine sau de Comisie.

Amendamentul 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale 
statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine al AFIA pot 
impune limite nivelului de levier care poate 
fi utilizat de AFIA. Statul membru de 
origine al FIA, AEVMP, CERS și Comisia 
sunt informați cu privire la aceste măsuri.

Or. en
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Amendamentul 1279
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale statului 
membru de origine au caracter temporar și 
trebuie să respecte dispozițiile adoptate de 
Comisie în temeiul alineatului (3).

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de levier care 
poate fi utilizat de FIA. Măsurile luate de 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine au caracter temporar. AEVMP 
este informată cu privire la această 
limitare de către autoritățile competente 
ale statului membru de origine.

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să fie informată pentru a asigura consecvența măsurilor la nivel comunitar.

Amendamentul 1280
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale statului 
membru de origine au caracter temporar și 
trebuie să respecte dispozițiile adoptate de 
Comisie în temeiul alineatului (3).

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de levier care 
poate fi utilizat de AFIA și de FIA. 
Măsurile luate de autoritățile competente 
ale statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
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(3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1281
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de leverage
care poate fi utilizat de AFIA. Măsurile 
luate de autoritățile competente ale statului 
membru de origine au caracter temporar și 
trebuie să respecte dispozițiile adoptate de 
Comisie în temeiul alineatului (3).

(4) În situații excepționale și atunci când 
acest lucru este necesar pentru asigurarea 
stabilității și integrității sistemului 
financiar, autoritățile competente ale 
statului membru de origine pot impune 
limite suplimentare nivelului de levier care 
poate fi utilizat de AFIA și de FIA. 
Măsurile luate de autoritățile competente 
ale statului membru de origine au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1282
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia adoptă valori de referință 
privind solvabilitatea financiară pe 
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termen lung a societăților vizate care fac 
obiectul achizițiilor prin împrumut de 
către FIA. Valoarea de referință constă 
într-o combinație de patru indicatori:
(a) acoperirea serviciului datoriei 
(raportul dintre fluxul de numerar și 
serviciul total al datoriei);
(b) coeficientul de levier dinamic total 1 
(raportul dintre EBITDA consolidat și 
dobânda netă);
(c) coeficientul de levier dinamic 2 
(raportul dintre datoria netă și fluxul de 
numerar disponibil); și 
(d) rata capitalului propriu (raportul 
dintre capitalul propriu și capitalul total).
Societățile vizate respectă toți cei patru 
indicatori și efectuează teste regulate 
privind solvabilitatea. Plata dividendelor 
este limitată la un vărsământ pe an și nu 
depășește câștigurile. În caz de 
insolvabilitate, nu se plătesc dividende.

Or. en

Justificare

Această dispoziție vizează cazurile cele mai rele de achiziții prin împrumut ale societăților 
cotate și necotate realizate de fondurile de capital privat. Combinarea celor patru indicatori 
este menită să protejeze fondurile proprii ale societăților vizate, în special ale IMM-urilor, 
împotriva unor niveluri neviabile ale datoriei și a dezmembrării activelor. Testele privind 
solvabilitatea combinate cu limitarea plății dividendelor sunt necesare pentru a menține 
solvabilitatea societăților vizate de FIA pentru a fi achiziționate prin împrumut, în special în 
ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate.

Amendamentul 1283
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia adoptă valori de referință 
privind solvabilitatea financiară pe 
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termen lung a societăților vizate care fac 
obiectul achizițiilor prin împrumut de 
către FIA. Valoarea de referință constă 
într-o combinație de patru indicatori:
(a) acoperirea serviciului datoriei 
(raportul dintre fluxul de numerar și 
serviciul total al datoriei);
(b) coeficientul de levier dinamic total 1 
(raportul dintre EBITDA consolidat și 
dobânda netă);
(c) coeficientul de levier dinamic 2 
(raportul dintre datoria netă și fluxul de 
numerar disponibil);
(d) rata capitalului propriu (raportul 
dintre capitalul propriu și capitalul total).
Societățile vizate respectă toți cei patru 
indicatori și efectuează teste regulate 
privind solvabilitatea. Plata dividendelor 
este limitată la un vărsământ pe an și nu 
depășește câștigurile. În caz de 
insolvabilitate, nu se plătesc dividende.

Or. en

Justificare

Această dispoziție vizează cazurile cele mai rele de achiziții prin împrumut ale societăților 
cotate și necotate realizate de fondurile de capital privat. Combinarea celor patru indicatori 
este menită să protejeze fondurile proprii ale societăților vizate, în special ale IMM-urilor, 
împotriva unor niveluri neviabile ale datoriei și a dezmembrării activelor. Testele privind 
solvabilitatea combinate cu limitarea plății dividendelor sunt necesare pentru a menține 
solvabilitatea societăților vizate de FIA pentru a fi achiziționate prin împrumut, în special în 
ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate.

Amendamentul 1284
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Capitolul V – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

OBLIGAȚIILE AFIA ADMINISTRÂND
FIA CARE OBȚIN INFLUENȚĂ 
DECISIVĂ ÎN SOCIETĂȚI

OBLIGAȚIILE FIA CARE OBȚIN 
INFLUENȚĂ ÎN SOCIETĂȚI
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Or. en

Justificare

Obligațiile sunt ale FIA, nu ale AFIA.

Amendamentul 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Capitolul V – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

OBLIGAȚIILE AFIA ADMINISTRÂND 
FIA CARE OBȚIN INFLUENȚĂ 
DECISIVĂ ÎN SOCIETĂȚI

OBLIGAȚIILE AFIA ADMINISTRÂND 
FIA CARE OBȚIN UN INTERES 
SEMNIFICATIV SAU O INFLUENȚĂ 
DOMINANTĂ ÎN SOCIETĂȚI

Or. en

Amendamentul 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta secțiune se aplică:
(a) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA care fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei 
societăți necotate cu sediul în Comunitate, 
după caz;
(b) AFIA care au încheiat un acord cu 
unul sau mai multe AFIA care ar permite 
FIA administrate de respectivii AFIA să 
obțină cel puțin 30 % din drepturile de vot 
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ale emitentului sau al societății necotate, 
după caz;
(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează 
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. Toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod consecvent în 
conformitate cu o directivă generală privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și 
societățile în care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.

Amendamentul 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta secțiune se aplică:
(a) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA care fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei 
societăți necotate cu sediul în Comunitate, 
după caz;
(b) AFIA care au încheiat un acord cu 
unul sau mai multe AFIA care ar permite 
FIA administrate de respectivii AFIA să 
obțină cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale emitentului sau al societății necotate, 
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după caz;
(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

Or. en

Justificare

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendamentul 1288
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 26 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare Supravegherea prudențială a achizițiilor 
prin împrumut ale societăților necotate

(1) Prezenta secțiune se aplică: (1) Statele membre se asigură că AFIA 
care administrează unul sau mai multe 
FIA care, fie individual, fie în comun, 
obțin controlul asupra unei societăți 
necotate furnizează informații referitoare 
la nivelul datoriei suportate, direct sau 
indirect, de societatea vizată înainte și 
după achiziționarea sa.

(a) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA care fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei 
societăți necotate cu sediul în Comunitate, 



AM\807997RO.doc 73/171 PE439.134v01-00

RO

după caz;
(b) AFIA care au încheiat un acord cu 
unul sau mai multe AFIA care ar permite 
FIA administrate de respectivii AFIA să 
obțină cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale emitentului sau al societății necotate, 
după caz;

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri private la articolele 26-30 ale 
propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului sistemic. Aceste 
dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE sau care sunt 
aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare pentru 
societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește confidențialitatea 
și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de pe piață ale căror 
activități pot implica un risc sistemic.

Amendamentul 1289
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică: (1) Prezenta secțiune se aplică FIA care, 
fie individual, fie în comun cu unul sau 
mai multe alte FIA, obțin o influență 
semnificativă sau dominantă, conform 
definiției din standardele IFRS, asupra
unui emitent sau asupra unei societăți 
necotate cu sediul în Uniune.

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după 
caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu 
unul sau mai multe AFIA care ar permite 
FIA administrate de respectivii AFIA să 
obțină cel puțin 30 % din drepturile de vot 
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ale emitentului sau al societății necotate, 
după caz;

Or. en

Justificare

Cerințele ar trebui să fie proporționale cu influența FIA asupra societății.

Amendamentul 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care fie individual, fie în comun 
obțin cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după caz;

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin 10 %, 20 %, 30 % și 50 % sau mai 
mult din drepturile de vot ale unui emitent 
sau ale unei societăți necotate cu sediul în 
Uniune, după caz;

Or. en

Justificare

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size.
The impact of private equity  investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10 %. The impact then increases with the significance of the stake.
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Amendamentul 1291
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA care, fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după caz;

(a) FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin cel puțin 25 % din drepturile de vot 
ale unui emitent sau ale unei societăți 
necotate cu sediul în Uniune, după caz și 
AFIA care administrează unul sau mai 
multe astfel de FIA;

Or. en

Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1292
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) AFIA care administrează unul sau 
mai multe FIA care, fie individual, fie în 
comun obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după caz;

(a) FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin cel puțin 25 % din drepturile de vot 
ale unui emitent sau ale unei societăți 
necotate cu sediul în Uniune, după caz și 
AFIA care administrează unul sau mai 
multe astfel de FIA;

Or. en

Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
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controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1293
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică: (1) Prezenta secțiune se aplică:

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după 
caz;

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin o influență dominantă asupra unei 
societăți necotate;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau al societății necotate,
după caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
o influență dominantă asupra unei
societăți necotate.

În sensul prezentei secțiuni, o influență 
dominantă înseamnă peste 50 % din 
drepturile de vot ale unei societăți 
necotate.

Or. en

Amendamentul 1294
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică: (1) Prezenta secțiune se aplică:
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(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA, care fie individual, fie în comun 
obțin cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale unui emitent sau al unei societăți 
necotate cu sediul în Comunitate, după caz;

(a) AFIA care administrează unul sau mai 
multe FIA care, fie individual, fie în comun 
obțin o influență dominantă asupra unei 
societăți necotate cu sediul în Uniune, după 
caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau al societății necotate, după 
caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
o influență dominantă asupra societății 
necotate, după caz;

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale. Conceptul de 
„influență dominantă” ar trebui să fie aliniat la dreptul societăților comerciale. 

Amendamentul 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA care au încheiat un acord cu 
unul sau mai multe AFIA care ar permite
FIA administrate de respectivii AFIA să 
obțină cel puțin 30 % din drepturile de vot 
ale emitentului sau al societății necotate, 
după caz;

(b) AFIA care acționează împreună cu 
unul sau mai mulți AFIA în vederea 
achiziționării sau a exercitării drepturilor 
de vot de către FIA administrate de 
respectivii AFIA, atunci când acești AFIA 
administrează unul sau mai multe FIA 
care, fie individual, fie în comun obțin 
10 %, 20 %, 30 % și 50 % sau mai mult 
din drepturile de vot ale emitentului sau ale
societății necotate, după caz;

Or. en

Justificare

Fondurile de capital privat au făcut publice până în prezent extrem de puține informații, în 
mod inconsecvent, iar majoritatea acestora sunt neverificabile. Întrucât acest tip de 
proprietate provoacă schimbări semnificative în stilul de gestionare a societăților, este 
extrem de important să existe date complete și consecvente privind societățile implicate în 
achizițiile prin împrumut. Aceste informații sunt importante pentru investitori, 



PE439.134v01-00 78/171 AM\807997RO.doc

RO

supraveghetori, angajați și public. Nu ar trebui să existe derogări de la cerințele de 
informare, nici pe baza dimensiunii fondului, nici pe baza dimensiunii societății administrate.

Amendamentul 1296
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau al societății necotate, după 
caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 25 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau ale societății necotate, 
după caz;

Or. en

Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1297
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau al societății necotate, după 
caz;

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 
cel puțin 25 % din drepturile de vot ale 
emitentului sau al societății necotate, după 
caz;

Or. en
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Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1298
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Societățile necotate aflate sub 
controlul AFIA se conformează 
dispozițiilor relevante privind 
comunicarea informațiilor din dreptul 
societăților comerciale de la nivelul 
Uniunii și de la nivel național.

Or. en

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1299
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Până la …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport bazat pe revizuirea legislației 
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relevante în materie de societăți 
comerciale, precum și a directivelor 
relevante din domeniul financiar însoțit, 
după caz, de propuneri legislative și de 
modificări ale prezentei directive. În 
revizuirea sa, Comisia ține cont de 
obiectivele unei transparențe sporite, 
concurenței loiale și menținerii unor 
condiții echitabile pentru toate societățile, 
indiferent de forma de proprietate. 
Comisia ține cont, de asemenea, de 
competitivitatea UE în ceea ce privește 
finanțarea inovării. 
* A se introduce data de către JO: data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1300
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

eliminat

Or. en
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Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1301
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1303
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

eliminat

Or. en

Justificare

Achizițiile prin împrumut (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și angajați. 
Pragul de reglementare pentru fondurile de capital privat ar trebui, așadar, redus la nivelul 
controlului colateral; 25 % din drepturile de vot poate fi considerat drept pragul influenței 
dominante. În multe state membre, finanțările PE vizează în mod specific IMM-uri care 
generează un număr ridicat de locuri de muncă, care nu ar fi acoperite de pragurile 
menționate la alineatul (2).

Amendamentul 1304
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată 
în cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

(2) În scopul aplicării alineatului (1), 
înainte de achiziționarea unei societăți 
necotate, AFIA informează autoritățile 
competente din statul lor membru dacă, în 
urma achiziției planificate, datoriile 
societății vizate vor fi mai mari decât un 
multiplu al valorii estimate a societății. În 
acest caz, autoritățile prudențiale 
competente efectuează controale 
prudențiale referitoare la eventualele 
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consecințe ale achiziției, în special cu 
privire la riscurile sistemice aferente.

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri private la articolele 26-30 ale 
propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului sistemic. Aceste 
dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE sau care sunt 
aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare pentru 
societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește confidențialitatea 
și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de pe piață ale căror 
activități pot implica un risc sistemic.

Amendamentul 1305
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul în 
care emitentul sau societatea necotată în 
cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

(2) Prezenta secțiune nu se aplică în cazul 
în care societatea necotată în cauză are mai 
puțin de 50 de angajați.

Or. en

Justificare

Cerința ar trebui să fie proporțională cu dimensiunea societății. Cu toate acestea, excluderea 
tuturor IMM-urilor va exclude din domeniul de aplicare al directivei majoritatea achizițiilor 
prin împrumut.
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Amendamentul 1306
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul în 
care emitentul sau societatea necotată în 
cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

(2) Prezenta secțiune nu se aplică în cazul 
în care societățile necotate în cauză sunt 
fie vehicule investiționale (SVP), fie
întreprinderi mici și mijlocii.

În sensul prezentei secțiuni, 
(a) SVP înseamnă societățile care, în 
conformitate cu statutul lor și cu dreptul 
național aplicabil, au dreptul să 
achiziționeze, să dețină sau să vândă 
numai active sau interese în alte SVP 
care, în conformitate cu normele privind 
FIA sau actele constitutive și dreptul 
național pot fi achiziționate, deținute sau 
vândute direct pentru sau de către FIA;
(b) „întreprinderi mici și mijlocii” 
înseamnă societățile care, potrivit 
ultimelor lor conturi anuale sau 
consolidate, prezintă cel puțin două din 
următoarele caracteristici: 
(i) numărul de angajați în Uniune în 
exercițiul financiar este mai mic de 250; 
(ii) totalul bilanțului anual nu depășește 
43 de milioane EUR; 
(iii) cifra de afaceri anuală netă nu 
depășește 50 de milioane EUR.

Or. en

Justificare

Includerea nediferențiată a tuturor fondurilor cu influență dominantă asupra unor societăți 
înseamnă că fondurile imobiliare deschise (FID) care dețin proprietăți prin intermediul 
vehiculelor investiționale sunt clasificate drept FIA cu influență dominantă. Acest lucru ar 
contraveni practicii comune din cazul FID, care este esențială pentru a avea acces la anumite 
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piețe imobiliare. Prin urmare, includerea FID nu pare justificată, iar influența dominantă 
asupra unui astfel de SVP nu poate fi un criteriu pentru includere.

Amendamentul 1307
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu se alică în cazul în 
care emitentul sau societatea necotată în 
cauză sunt întreprinderi mici și mijlocii 
care au mai puțin de 250 de angajați, o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

(2) Prezenta secțiune nu se aplică în cazul 
în care societatea necotată în cauză este o 
întreprindere mică sau mijlocie care fie 
are mai puțin de 250 de angajați, fie are o 
cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de 
milioane de EUR și/sau un bilanț anual 
care nu depășește 43 de milioane de EUR.

Or. en

Amendamentul 1308
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
în care definește noțiunile de societăți 
necotate, obținerea controlului, multiplu 
(inclusiv determinarea bazei acestuia) și 
valoare estimată și stabilește normele 
prudențiale aplicabile în această privință.

Or. en

Justificare

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
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EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendamentul 1309
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 28-30 nu se aplică 
societăților industriale de tip holding ale 
căror acțiuni sunt comercializate pe o 
piață reglementată din UE în măsura în 
care acestea dețin acțiuni la filialele lor 
sau la societățile lor asociate în scopul 
aplicării unui strategii de afaceri în 
domeniul industrial și nu sunt înființate 
în scopul principal de a genera beneficii 
pentru investitorii lor prin vânzare într-un 
anumit termen planificat.

Or. en

Justificare

Societățile industriale de tip holding cotate sunt reglementate de Directiva privind prospectul 
și de Directiva privind transparența, precum și de dreptul societar național, normele privind 
cotarea și alte reglementări naționale. Acestea asigură o transparență suficientă pentru 
investitori, autoritățile de reglementare și societate în general. Dispozițiile articolelor 28-30 
sunt nerelevante sau nepotrivite pentru acest tip de societăți.

Amendamentul 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Notificarea obținerii influenței decisive în 
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societăți necotate 
(1) Statele membre se asigură că în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita cel puțin 30 % din drepturile de 
vot ale unei societăți necotate, acest AFIA 
notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).
Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil 
să exercite 30 % din drepturile de vot.
(2) Notificarea prevăzută la alineatul (1) 
conține următoarele informații:
(a) situația care rezultă în urma 
operațiunii, în termeni de drepturi de vot;
(b) condițiile în care s-a atins pragul de 
30 %, inclusiv informații despre 
identitatea diferiților actori implicați;
(c) data atingerii sau depășirii pragului.

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează 
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. Toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod consecvent în 
conformitate cu o directivă generală privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și 
societățile în care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.

Amendamentul 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
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Notificarea obținerii influenței decisive în 
societăți necotate 
(1) Statele membre se asigură că în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita cel puțin 30 % din drepturile de 
vot ale unei societăți necotate, acest AFIA 
notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).
Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil 
să exercite 30 % din drepturile de vot.
(2) Notificarea prevăzută la alineatul (1) 
conține următoarele informații:
(a) situația care rezultă în urma 
operațiunii, în termeni de drepturi de vot;
(b) condițiile în care s-a atins pragul de 
30 %, inclusiv informații despre 
identitatea diferiților actori implicați;
(c) data atingerii sau depășirii pragului.

Or. en

Justificare

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Amendamentul 1312
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Notificarea obținerii influenței decisive în 
societăți necotate 
(1) Statele membre se asigură că în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita cel puțin 30 % din drepturile de 
vot ale unei societăți necotate, acest AFIA 
notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).
Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil 
să exercite 30 % din drepturile de vot.
(2) Notificarea prevăzută la alineatul (1) 
conține următoarele informații:
(a) situația care rezultă în urma 
operațiunii, în termeni de drepturi de vot;
(b) condițiile în care s-a atins pragul de 
30 %, inclusiv informații despre 
identitatea diferiților actori implicați;
(c) data atingerii sau depășirii pragului.

Or. en

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.
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Amendamentul 1313
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Notificarea obținerii influenței decisive în 
societăți necotate 
(1) Statele membre se asigură că în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita cel puțin 30 % din drepturile de 
vot ale unei societăți necotate, acest AFIA 
notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).
Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil 
să exercite 30 % din drepturile de vot.
(2) Notificarea prevăzută la alineatul (1) 
conține următoarele informații:
(a) situația care rezultă în urma 
operațiunii, în termeni de drepturi de vot;
(b) condițiile în care s-a atins pragul de 
30 %, inclusiv informații despre 
identitatea diferiților actori implicați;
(c) data atingerii sau depășirii pragului.

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri private la articolele 26-30 ale 
propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului sistemic. Aceste 
dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE sau care sunt 
aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare pentru 
societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește confidențialitatea 
și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de pe piață ale căror 
activități pot implica un risc sistemic.
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Amendamentul 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea obținerii influenței decisive în 
societăți necotate 

Notificarea obținerii unui interes 
semnificativ în societăți necotate și 
emitenți

Or. en

Amendamentul 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că în cazul în 
care un AFIA este în situația de a exercita 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
unei societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul 
(2).

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care un AFIA, acționând individual sau 
împreună cu alt AFIA, obține, prin 
intermediul unuia sau al mai multor FIA 
pe care le administrează, 10 %, 20 %, 30 
% sau 50 % din drepturile de vot ale unui 
emitent sau ale unei societăți necotate, 
respectivul AFIA notifică emitentului sau, 
după caz, societății necotate, 
reprezentanților angajaților acestora sau, 
în cazul în care asemenea reprezentanți 
nu există, angajaților înșiși, precum și 
autorității competente a AFIA și 
autorității competente din statul membru 
unde își are sediul emitentul sau 
societatea necotată, informațiile cerute la 
alineatul (2). 

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
AFIA, prin intermediul unuia sau al mai 
multor FIA pe care le administrează, a 
obținut 10 %, 20 %, 30 % sau 50 % din 
drepturile de vot.
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Or. en

Amendamentul 1316
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că în cazul în 
care un AFIA este în situația de a exercita 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale
unei societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul 
(2).

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care un FIA este în situația de a exercita 
o influență semnificativă sau dominantă, 
conform definiției din standardele IFRS, 
asupra unei societăți necotate, respectivul
FIA notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
FIA a atins poziția de a avea o influență 
semnificativă sau dominantă.

După prima notificare, FIA transmite o 
notificare de fiecare dată când numărul 
drepturilor sale de vot crește cu peste 5 
puncte procentuale sau atunci când FIA 
obține controlul, conform definiției din 
standardele IFRS, asupra societății 
necotate.

Or. en

Justificare

Imediat ce au obținut o influență semnificativă asupra unei societăți necotate, FIA notifică 
acest lucru.
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Amendamentul 1317
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita cel puțin 30 % din drepturile de 
vot ale unei societăți necotate, acest AFIA 
notifică societății necotate și tuturor 
celorlalți acționari informațiile cerute la 
alineatul (2).

(1) Statele membre impun AFIA ca, în 
cazul în care ajung în situația de a exercita 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
unei societăți necotate, să pună la 
dispoziția societății necotate și acționarilor
a căror identitate și adresă AFIA le 
cunosc sau pot fi comunicate de 
societatea necotată sau de un registru la 
care AFIA au sau pot avea acces,
informațiile specificate la alineatul (2).

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Informațiile sunt puse la dispoziție cât mai 
repede și nu mai târziu de a zecea zi
lucrătoare, prima zi fiind ziua în care 
AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite controlul.

Or. en

Justificare

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendamentul 1318
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un AFIA este în situația de a exercita 

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un FIA sau un AFIA este în situația 
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cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
unei societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul 
(2).

de a exercita cel puțin 25 % din drepturile 
de vot ale unei societăți necotate, acest 
FIA sau AFIA notifică societății necotate 
și tuturor celorlalți acționari informațiile 
cerute la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1319
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un AFIA este în situația de a exercita 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
unei societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul 
(2).

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un FIA sau un AFIA este în situația 
de a exercita cel puțin 25 % din drepturile 
de vot ale unei societăți necotate, acest 
FIA sau AFIA notifică societății necotate 
și tuturor celorlalți acționari informațiile 
cerute la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1320
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un AFIA este în situația de a exercita 
cel puțin 30 % din drepturile de vot ale 
unei societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul 
(2).

AEVMP se asigură că, în cazul în care un 
AFIA este în situația de a exercita cel puțin 
30 % din drepturile de vot ale unei societăți 
necotate, acest AFIA notifică societății 
necotate și tuturor celorlalți acționari 
informațiile cerute la alineatul (2).

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 1321
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi lucrătoare, prima zi 
fiind ziua în care FIA sau AFIA a atins 
poziția de a fi capabil să exercite 25 % din 
drepturile de vot.

Or. en

Amendamentul 1322
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi lucrătoare, prima zi 
fiind ziua în care FIA sau AFIA a atins 
poziția de a fi capabil să exercite 25 % din 
drepturile de vot.

Or. en
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Amendamentul 1323
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în 
care AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a cincea zi lucrătoare, prima 
zi fiind ziua în care AFIA a atins poziția de 
a fi capabil să exercite 30 % din drepturile 
de vot.

Or. en

Amendamentul 1324
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite 30 % din drepturile de vot.

Notificarea se face cât mai repede și nu 
mai târziu de a patra zi de tranzacționare, 
prima zi de tranzacționare fiind ziua în care 
AFIA a atins poziția de a fi capabil să 
exercite o influență dominantă.

Or. en

Justificare

Toate raportările și notificările ar trebui adresate AEVMP, în calitatea sa de controlor final 
al AFIA.
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Amendamentul 1325
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea prevăzută la alineatul (1) 
conține următoarele informații:

(2) Informațiile prevăzute la alineatul (1)
cuprind informațiile prevăzute a fi puse la 
dispoziție sau comunicate persoanelor 
specificate la alineatul (1) în conformitate 
cu legislația în vigoare a Uniunii.

(a) situația care rezultă în urma 
operațiunii, în termeni de drepturi de vot;
(b) condițiile în care s-a atins pragul de 
30 %, inclusiv informații despre 
identitatea diferiților actori implicați;
(c) data atingerii sau depășirii pragului.

Or. en

Justificare

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Amendamentul 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care s-a atins pragul de 30 
%, inclusiv informații despre identitatea
diferiților actori implicați;

(b) condițiile în care s-a atins pragul, 
inclusiv informații despre identificarea 
completă a diferiților AFIA, FIA și
acționari implicați și a persoanelor care 
acționează împreună cu aceștia, despre 
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orice persoană fizică sau entitate juridică 
îndreptățită să exercite drepturi de vot în 
numele lor și, după caz, seria de societăți 
prin intermediul cărora sunt deținute 
efectiv drepturile de vot; 

Or. en

Amendamentul 1327
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile în care s-a atins pragul de 30 
%, inclusiv informații despre identitatea 
diferiților actori implicați;

(b) condițiile în care s-a obținut influența 
semnificativă sau dominantă, inclusiv 
informații despre identitatea diferiților 
acționari implicați;

Or. en

Justificare

Consistency with previous amendment.

Amendamentul 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) intenția AFIA de a obține alte 
drepturi de vot, intenția de obține 
controlul, măsura în care se utilizează 
efectul de levier pentru a finanța 
achiziționarea și perspectiva investițiilor 
planificate aferente achiziției. 

Or. en
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Amendamentul 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei modificări de fond a 
informațiilor notificate, AFIA notifică 
informațiile actualizate în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1330
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Rata de adecvare a capitalului societăților 

vizate
Pentru a evita o eventuală dezmembrare a 
activelor, activele nete ale societății vizate 
controlate de un FIA ar trebui să se 
conformeze dispozițiilor referitoare la 
regimul de adecvare a capitalului 
prevăzute în a doua Directivă în materie 
de drept al societăților comerciale. 

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolului 15 alineatul (1) litera (a) din a A doua Directivă a Consiliului din 13 
decembrie 1976 de coordonare a garanțiilor și dispozițiile articolului 1 alineatul (4) litera (b) 
și ale articolului 1 alineatul (5) din Directiva 2006/68/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea 
ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni ar putea contribui la împiedicarea 
dezmembrării activelor prin vânzare doar pentru a plăti datoria rezultată în urma achiziției, 
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permițând, în același timp, o marjă de manevră suficientă pentru restructurări strategice 
legitime.

Amendamentul 1331
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27b
Obligații privind investițiile în societățile 
vizate 
Fără a aduce atingere legislației 
naționale, pentru a evita dezmembrarea 
activelor societăților vizate în care 
investesc AFIA care administrează FIA, 
fiecare AFIA garantează o perioadă de 
trei ani de blocare a investițiilor FIA în 
societatea vizată.

Or. en

Justificare

Fondurile închise care dobândesc o influență dominantă asupra unei societăți vizate trebuie 
să își angajeze investițiile o perioadă de trei ani pentru a evita orice dezmembrare a activelor 
societății respective.

Amendamentul 1332
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 27c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27c
Limitarea levierului în cazul dobândirii 
unei influențe dominante
Levierul utilizat de FIA care au dobândit 
o influență dominantă asupra unei 
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societăți necotate este limitat la raportul 
dintre datoria contractată pentru achiziție 
și câștigul înainte de deducerea 
dobânzilor, a impozitelor, a deprecierii și 
a amortizării. 
Acest raport nu ar trebui să fie mai mare 
de 4 în momentul dobândirii influenței 
dominante.
Datoria utilizată în calcul include toate 
datoriile utilizate de FIA pentru a dobândi 
influența dominantă, indiferent dacă 
datoria aparține societății achiziționate 
sau FIA.
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
în care să detalieze modul de calcul al 
raportului.

Or. en

Justificare

Pentru achiziționarea de societăți nu ar trebui utilizat un levier excesiv, deoarece are 
consecințe negative asupra dezvoltării și politicilor de investiții ale acestora.

Amendamentul 1333
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 27d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27d
Limitarea subcapitalizării FIA care 
investesc în societăți necotate
FIA care au dobândit o influență 
dominantă în societăți necotate prin 
împrumut nu pot utiliza profitul 
nedistribuit dinaintea achiziției al 
societății achiziționate pentru a rambursa 
datoria contractată pentru efectuarea 
achiziției. 
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Societățile care au fost achiziționate de un 
FIA prin împrumut nu pot plăti, în primii 
doi ani după achiziție, dividende care să 
rezulte într-un cuantum mai mic al 
profitului nedistribuit decât în momentul 
achiziției.
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
în care să detalieze modul de calcul al 
limitării dividendelor.

Or. en

Justificare

Resursele societății nu ar trebui utilizate pentru a plăti datoria contractată pentru efectuarea 
achiziției.
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Amendamentul 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28

Furnizarea de informații în cazul obținerii 
influenței decisive în emitenți sau 
companii necotate
(1)În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.
În ceea ce privește emitenții, AFIA pune la 
dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:
(a) informațiile menționate la articolul 
6 alineatul (3) din Directiva 2004/25/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1;
(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;
(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.
În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 

eliminat

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:

(d) identitatea AFIA care fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA a atins pragul 
de 30 %;

(e) planul de dezvoltare al 
societății necotate;
(f) politica de prevenire și 
gestionare a conflictelor de 
interese, în special între AFIA și 
societatea necotată;
(g) politica de comunicare 
internă și externă a emitentului 
sau al societății necotate, în 
special în ceea ce privește 
angajații.

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să stabilească:

(a) conținutul detaliat al 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (1);
(b) modul în care se comunică 
informațiile.

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

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. Toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod consecvent în 
conformitate cu o directivă privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și societățile în 
care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.
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Amendamentul 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28

Furnizarea de informații în cazul 
obținerii influenței decisive în emitenți 
sau companii necotate
(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.
În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:
(a) informațiile menționate la 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
2004/25/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
ofertele publice de cumpărare1;
(b) politica de prevenire și gestionare 
a conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;
(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.
În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 

eliminat

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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reprezentanților angajaților:
(d) identitatea AFIA care fie 
individual, fie în acord cu alți AFIA a 
atins pragul de 30 %;

(e) planul de dezvoltare al 
societății necotate;
(f) politica de prevenire și 
gestionare a conflictelor de 
interese, în special între AFIA și 
societatea necotată;
(g) politica de comunicare 
internă și externă a emitentului 
sau al societății necotate, în 
special în ceea ce privește 
angajații.

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să stabilească:

(a) conținutul detaliat al 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (1);
(b) modul în care se comunică 
informațiile.

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

Or. en

Justificare

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Amendamentul 1336
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28

Furnizarea de informații în cazul 
obținerii influenței decisive în emitenți 
sau companii necotate
(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.
În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:
(a) informațiile menționate la 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
2004/25/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
ofertele publice de cumpărare1;
(b) politica de prevenire și gestionare 
a conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;
(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.
În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 

eliminat

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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reprezentanților angajaților:
(d) identitatea AFIA care fie 
individual, fie în acord cu alți AFIA a 
atins pragul de 30 %;

(e) planul de dezvoltare al 
societății necotate;
(f) politica de prevenire și 
gestionare a conflictelor de 
interese, în special între AFIA și 
societatea necotată;
(g) politica de comunicare 
internă și externă a emitentului 
sau al societății necotate, în 
special în ceea ce privește 
angajații.

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să stabilească:

(a) conținutul detaliat al 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (1);
(b) modul în care se comunică 
informațiile.

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

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri de capital privat la articolele 
26-30 ale propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului 
sistemic. Aceste dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE 
sau care sunt aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare 
pentru societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește 
confidențialitatea și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de 
pe piață ale căror activități pot implica un risc sistemic.
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Amendamentul 1337
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28

Furnizarea de informații în cazul 
obținerii influenței decisive în emitenți 
sau companii necotate
(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30 % din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.
În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:
(a) informațiile menționate la 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
2004/25/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
ofertele publice de cumpărare1;
(b) politica de prevenire și gestionare 
a conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;
(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.
În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 

eliminat

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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reprezentanților angajaților:
(d) identitatea AFIA care fie 
individual, fie în acord cu alți AFIA a 
atins pragul de 30 %;

(e) planul de dezvoltare al 
societății necotate;
(f) politica de prevenire și 
gestionare a conflictelor de 
interese, în special între AFIA și 
societatea necotată;
(g) politica de comunicare 
internă și externă a emitentului 
sau al societății necotate, în 
special în ceea ce privește 
angajații.

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să stabilească:

(a) conținutul detaliat al 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (1);
(b) modul în care se comunică 
informațiile.

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

Or. en

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.
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Amendamentul 1338
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații în cazul obținerii 
influenței decisive în emitenți sau
companii necotate

Furnizarea de informații în cazul obținerii 
influenței dominante în companii necotate

Or. en

Amendamentul 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile de 
vot ale unui emitent sau ale unei societăți 
necotate, respectivul AFIA pune la 
dispoziția emitentului, a societății necotate, 
a acționarilor acestora și, după caz, a
reprezentanților angajaților sau, în cazul în 
care asemenea reprezentanți nu există, a
angajaților înșiși informațiile menționate la 
al doilea și al treilea paragraf.

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA, acționând individual sau împreună 
cu alt AFIA, ajunge să dețină, prin 
intermediul unuia sau al mai multor FIA 
pe care le administrează, cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent sau 
ale unei societăți necotate sau în cazul în 
care deține o influență dominantă în
astfel de FIA, respectivul AFIA transmite 
emitentului, societății necotate, acționarilor 
acestora și, după caz, reprezentanților 
angajaților sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, angajaților înșiși, 
precum și autorității competente a AFIA 
și autorității competente din statul 
membru unde își are sediul emitentul sau 
societatea necotată, informațiile 
menționate la al doilea paragraf. 

Or. en
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Amendamentul 1340
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obține o influență dominantă 
asupra unei societăți necotate, respectivul 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților următoarele 
informații:

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale. Nu este oportun 
să se solicite AFIA care obțin o influență dominantă să divulge informații comerciale 
sensibile.

Amendamentul 1341
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile 
de vot ale unui emitent sau ale unei 
societăți necotate, respectivul AFIA pune 
la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
FIA obține o influență semnificativă sau 
dominantă asupra unui emitent sau asupra 
unei societăți necotate, AFIA al acestuia
pune la dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
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există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.

există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 1342
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile de 
vot ale unui emitent sau ale unei societăți 
necotate, respectivul AFIA pune la 
dispoziția emitentului, a societății 
necotate, a acționarilor acestora și, după 
caz, a reprezentanților angajaților sau, în 
cazul în care asemenea reprezentanți nu 
există, a angajaților înșiși informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un
AFIA obține cel puțin 30% din drepturile 
de vot ale unei societăți necotate, 
respectivul AFIA pune la dispoziția 
societății necotate, a acționarilor acesteia
și, după caz, a reprezentanților angajaților 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, a angajaților înșiși, 
în cel mai scurt timp, informațiile 
menționate la al doilea și al treilea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 1343
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile de 
vot ale unui emitent sau ale unei societăți 

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
FIA sau un AFIA obține cel puțin 25 %
din drepturile de vot ale unui emitent sau 
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necotate, respectivul AFIA pune la 
dispoziția emitentului, a societății necotate, 
a acționarilor acestora și, după caz, a 
reprezentanților angajaților sau, în cazul în 
care asemenea reprezentanți nu există, a 
angajaților înșiși informațiile menționate la 
al doilea și al treilea paragraf.

ale unei societăți necotate, respectivul FIA 
sau AFIA pune la dispoziția emitentului, a 
societății necotate, a acționarilor acestora 
și, după caz, a reprezentanților angajaților 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, a angajaților înșiși 
informațiile menționate la al doilea și al 
treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1344
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA obțin cel puțin 30% din drepturile de 
vot ale unui emitent sau ale unei societăți 
necotate, respectivul AFIA pune la 
dispoziția emitentului, a societății necotate, 
a acționarilor acestora și, după caz, a 
reprezentanților angajaților sau, în cazul în 
care asemenea reprezentanți nu există, a 
angajaților înșiși informațiile menționate la 
al doilea și al treilea paragraf.

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
FIA sau un AFIA obține cel puțin 25 %
din drepturile de vot ale unui emitent sau 
ale unei societăți necotate, respectivul FIA 
sau AFIA pune la dispoziția emitentului, a 
societății necotate, a acționarilor acestora 
și, după caz, a reprezentanților angajaților 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, a angajaților înșiși 
informațiile menționate la al doilea și al 
treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1345
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:

eliminat

Or. en

Amendamentul 1346
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 

Fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (3) din Directiva 2004/25/CE a 



PE439.134v01-00 116/171 AM\807997RO.doc

RO

investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:

Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1, notificarea 
prevăzută la primul paragraf conține 
următoarele informații: 
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.

Or. en

Amendamentul 1348
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune la 
dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:

În ceea ce privește emitenții, FIA sau 
AFIA pune la dispoziția emitentului în 
cauză, a investitorilor acestuia și a 
reprezentanților angajaților:

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1349
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune la 
dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților:

În ceea ce privește emitenții, FIA sau 
AFIA pune la dispoziția emitentului în 
cauză, a investitorilor acestuia și a 
reprezentanților angajaților:

Or. en
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Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1350
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (3) din Directiva 2004/25/CE a 
parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1;
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1351
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (3) din Directiva 2004/25/CE a 
parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1;
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.

eliminat

Or. en

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (3) din Directiva 2004/25/CE a 
parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1;

(a) intențiile AFIA în ceea ce privește 
activitatea economică viitoare a 
emitentului sau a societății necotate, 
menținerea locurilor de muncă ale 
angajaților și conducerii acestora, 
inclusiv orice schimbare substanțială a 
condițiilor de angajare, în special planul 
strategic sau planul de dezvoltare al 
AFIA, precum și posibilele consecințe pe 
care le poate avea un astfel de plan 
asupra ocupării forței de muncă și asupra 
stabilirii locurilor de desfășurare a 
activității ale societăților;

Or. en

Justificare

Transparența impune ca, atunci când FIA obține o participare semnificativă, să li se pună la 
dispoziție tuturor părților interesate informații relevante. Acestea includ în special planul 
strategic al investitorului și efectele sale asupra ocupării forței de muncă și asupra locurilor 
de desfășurare a activității, precum și orice vânzări de active avute în vedere (întrucât, în 
cazul achizițiilor din împrumuturi, astfel de vânzări sunt realizate în general în vederea 
rambursării împrumutului contractat de instrumentul de achiziționare pentru a finanța 
achiziționarea societății vizate).

                                               
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
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Amendamentul 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) vânzări de active semnificative avute 
în vedere;

Or. en

Justificare

Transparența impune ca, atunci când FIA obține o participare semnificativă, să li se pună la 
dispoziție tuturor părților interesate informații relevante. Acestea includ orice vânzări de 
active avute în vedere (întrucât, în cazul achizițiilor din împrumuturi, astfel de vânzări sunt 
realizate în general în vederea rambursării împrumutului contractat de instrumentul de 
achiziționare pentru a finanța achiziționarea societății vizate).

Amendamentul 1354
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;

eliminat

Or. en

Justificare
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Amendamentul 1355
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1356
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
FIA sau AFIA și emitent;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1357
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;

(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
FIA sau AFIA și emitent;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1358
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1359
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.

eliminat
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Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze emitenții, întrucât chestiunile referitoare la aceștia 
sunt reglementate în mod corespunzător de dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1360
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului, în special în ceea ce 
privește angajații.

(c) în cazul FIA care dețin o influență 
dominantă, politica de comunicare internă 
și externă a emitentului, în special în ceea 
ce privește angajații.

Or. en

Justificare

Cerințele trebuie să fie proporționale cu nivelul controlului.

Amendamentul 1361
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilele consecințe asupra 
angajaților.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1362
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilele consecințe asupra 
angajaților.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:

eliminat

(d) identitatea AFIA care fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA a atins pragul de 
30%;
(e) planul de dezvoltare al societății 
necotate;
(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și societatea necotată;
(g) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului sau al societății 
necotate, în special în ceea ce privește 
angajații.

Or. en
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Amendamentul 1364
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu modificările de la articolul 28 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 1365
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:

În ceea ce privește societățile necotate, 
FIA sau AFIA pune la dispoziția societății 
necotate în cauză, a acționarilor acesteia și 
a reprezentanților angajaților:

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1366
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:

În ceea ce privește societățile necotate, 
FIA sau AFIA pune la dispoziția societății 
necotate în cauză, a acționarilor acesteia și 
a reprezentanților angajaților:

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1367
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a atins pragul de 
30%;

(d) identitatea FIA sau AFIA care, fie 
individual, fie în acord cu alți AFIA, a 
atins pragul de 25 %;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1368
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a atins pragul de 
30%;

(d) identitatea FIA sau AFIA care, fie 
individual, fie în acord cu alți AFIA, a 
atins pragul de 25 %;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1369
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a atins pragul de
30%;

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a dobândit o 
influență semnificativă sau dominantă;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.
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Amendamentul 1370
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a atins pragul de
30%;

(d) identitatea AFIA care, fie individual, 
fie în acord cu alți AFIA, a atins nivelul de 
influență dominantă;

Or. en

Justificare

Conceptul de „influență dominantă” ar trebui să fie aliniat la dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1371
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) planul de dezvoltare al societății 
necotate;

eliminat

Or. en

Justificare

Este vorba de informații economice esențiale, care denaturează concurența și creează 
condiții inechitabile.
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Amendamentul 1372
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) planul de dezvoltare al societății 
necotate;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este oportun să se solicite AFIA care obțin o influență dominantă să divulge informații 
comerciale sensibile.

Amendamentul 1373
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) planul de dezvoltare al societății 
necotate;

(e) în cazul FIA care dețin o influență 
dominantă și folosesc efectul de levier, 
planul de dezvoltare a societății necotate;

Or. en

Justificare

Cerințele trebuie să fie proporționale cu nivelul controlului și cu utilizarea sau nu a efectului 
de levier.
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Amendamentul 1374
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și societatea necotată;

(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
FIA sau AFIA și societatea necotată;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1375
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și societatea necotată;

(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
FIA sau AFIA și societatea necotată;

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1376
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului sau al societății 
necotate, în special în ceea ce privește 
angajații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1377
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) politica de comunicare internă și 
externă a emitentului sau al societății 
necotate, în special în ceea ce privește 
angajații. 

(g) în cazul FIA care dețin o influență 
dominantă și folosesc efectul de levier, 
politica de comunicare internă și externă a 
emitentului sau a societății necotate, în 
special în ceea ce privește angajații. 

Or. en

Justificare

Cerințele trebuie să fie proporționale cu nivelul controlului și cu utilizarea sau nu a efectului 
de levier.
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Amendamentul 1378
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) posibilele consecințe asupra 
angajaților ale chestiunilor legate de 
strategia societății și politica de angajare 
a acesteia.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1379
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) posibilele consecințe asupra 
angajaților ale chestiunilor legate de 
strategia societății și politica de angajare 
a acesteia.

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.
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Amendamentul 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informațiile oferite reprezentanților 
angajaților sau angajaților în temeiul 
alineatului (1) sunt reglementate de 
Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 
martie 2001 privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități1.
1 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 1381
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să stabilească: eliminat

(a) conținutul detaliat al informațiilor 
furnizate în temeiul alineatului (1);
(b) modul în care se comunică 
informațiile.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 1382
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de aplicare care 
să stabilească:

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

(a) conținutul detaliat al informațiilor 
furnizate în temeiul alineatului (1);

(a) conținutul detaliat al informațiilor 
furnizate în temeiul alineatului (1);

(b) modul în care se comunică informațiile. (b) modul în care se comunică informațiile.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul detaliat al informațiilor 
furnizate în temeiul alineatului (1);

(a) conținutul detaliat al informațiilor 
furnizate în temeiul prezentului articol;

Or. en
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Amendamentul 1384
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un FIA sau un AFIA 
a ajuns în poziția în care poate exercita 
drepturi dominante, societatea vizată 
informează reprezentanții angajaților săi 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, angajații înșiși, 
într-o formă completă și în timp util, în 
legătură cu preluarea, prin prezentarea 
tuturor documentelor relevante 
menționate la articolul 9 alineatul (5) din 
Directiva 2004/25/CE, după caz, dacă și 
în măsura în care desfășurarea activității 
nu este pusă în pericol. 

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1385
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Divulgarea informațiilor
(1) AFIA notifică societății vizate în 
termen de 20 de zile lucrătoare 
următoarele informații:
(a) obiectivele urmărite prin intermediul 
preluării;
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(b) proveniența capitalului pentru 
preluare. 
Notificarea este făcută publică de către 
societatea vizată.
(2) Societatea vizată informează în cel 
mai scurt timp reprezentanții angajaților 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, angajații înșiși, în 
legătură cu dispozițiile de la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1386
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Divulgarea informațiilor
(1) AFIA notifică societății vizate în 
termen de 20 de zile lucrătoare 
următoarele informații:
(a) obiectivele urmărite prin intermediul 
preluării;
(b) proveniența capitalului pentru 
preluare. 
Notificarea este făcută publică de către 
societatea vizată.
(2) Societatea vizată informează în cel 
mai scurt timp reprezentanții angajaților 
sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, angajații înșiși, în 
legătură cu dispozițiile de la alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Achizițiile din împrumuturi (LBO) au de multe ori consecințe grave pentru societăți și 
angajați. Prin urmare, drepturile la informare și consultare ale angajaților sunt esențiale.

Amendamentul 1387
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28b
Sancțiuni
(1) Statele membre dispun ca orice decizie 
care încalcă în mod grav cerințele 
referitoare la informare și divulgarea 
informațiilor menționate la articolele 27, 
28 și 28a luată de către AFIA și/sau 
societatea vizată, să nu aibă efect juridic. 
Neproducerea de efecte juridice va 
continua până în momentul în care AFIA 
și/sau societatea vizată își îndeplinește 
obligațiile sau, dacă acest lucru nu mai 
este posibil, până când se stabilesc 
compensații corespunzătoare, în 
conformitate cu normele și procedurile 
care vor fi hotărâte de statele membre.

(2) În sensul alineatului (1), încălcările 
grave includ în special:
(a) absența totală a informațiilor oferite 
reprezentanților angajaților înainte de 
luarea unei decizii; și  
(b) netransmiterea unor informații 
importante sau furnizarea de informații 
false, care fac imposibilă exercitarea 
dreptului la informare.

Or. en
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Justificare

Experiența arată că multe societăți mari preferă să plătească o amendă decât să respecte 
cerințele referitoare la informare.

Amendamentul 1388
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28b
Sancțiuni
(1) Statele membre dispun ca orice decizie 
care încalcă în mod grav cerințele 
referitoare la informare și divulgarea 
informațiilor menționate la articolele 27, 
28 și 28a luată de către AFIA și/sau 
societatea vizată, să nu aibă efect juridic. 
Neproducerea de efecte juridice continuă 
până în momentul în care AFIA și/sau 
societatea vizată își îndeplinește obligațiile 
sau, dacă acest lucru nu mai este posibil, 
până când se stabilesc compensații 
corespunzătoare, în conformitate cu 
normele și procedurile care vor fi hotărâte 
de statele membre.
(2) În sensul alineatului (1), încălcările 
grave includ în special:
(a) absența totală a informațiilor oferite 
reprezentanților angajaților înainte de 
luarea unei decizii; sau
(b) netransmiterea unor informații 
importante sau furnizarea de informații 
false, care fac imposibilă exercitarea 
dreptului la informare.

Or. en

Justificare

Experiența arată că multe societăți mari preferă să plătească o amendă decât să respecte 
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cerințele referitoare la informare.

Amendamentul 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29

Dispoziții speciale privind raportul anual 
al FIA care exercită o influență decisivă 
în emitenți sau societăți necotate
(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.
(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare 
pentru fiecare emitent sau societate 
necotată în care FIA a investit:
(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, 
evaluarea evoluției așteptate a activității și 
a activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;
(b) în ceea ce privește riscurile financiare 
și de altă natură, cel puțin riscurile 
financiare asociate structurii capitalului;
(c )în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului;
(d) situația vânzărilor importante de 

eliminat

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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active.
În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform 
celor menționate în articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (d)din Directiva 
2004/25/CE.
Pentru fiecare societate necotată în care a 
dobândit o influență decisivă, raportul 
FIA oferă o privire de ansamblu a 
regimului de administrare și informațiile 
menționate în articolul 3 literele (b), (c) și 
(e) - (h) din A doua Directivă 77/91/CEE 
a Consiliului din 13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale 
în statele membre, în înțelesul articolului 
58 al doilea paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaților sau 
terților, în ceea ce privește constituirea 
societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului 
acestora2.
(3)Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 
secțiuni AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).
(4)Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează 
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. Toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod consecvent în 
conformitate cu o directivă generală privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și 
societățile în care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.

Amendamentul 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29

Dispoziții speciale privind raportul anual 
al FIA care exercită o influență decisivă
în emitenți sau societăți necotate
(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.
(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare 
pentru fiecare emitent sau societate 
necotată în care FIA a investit:
(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 

eliminat

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, 
evaluarea evoluției așteptate a activității și 
a activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;
(b) în ceea ce privește riscurile financiare 
și de altă natură, cel puțin riscurile 
financiare asociate structurii capitalului;
(c )în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului;
(d) situația vânzărilor importante de 
active.
În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform 
celor menționate în articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (d)din Directiva 
2004/25/CE.
Pentru fiecare societate necotată în care a 
dobândit o influență decisivă, raportul 
FIA oferă o privire de ansamblu a 
regimului de administrare și informațiile 
menționate în articolul 3 literele (b), (c) și 
(e) - (h) din A doua Directivă 77/91/CEE 
a Consiliului din 13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale 
în statele membre, în înțelesul articolului 
58 al doilea paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaților sau 
terților, în ceea ce privește constituirea 
societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului 
acestora2.
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(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 
secțiuni AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).
(4)Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează 
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. În consecință, toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod 
consecvent în conformitate cu o directivă privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și 
societățile în care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.

Amendamentul 1391
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29

Dispoziții speciale privind raportul anual 
al FIA care exercită o influență decisivă 

eliminat
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în emitenți sau societăți necotate
(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.
(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare 
pentru fiecare emitent sau societate 
necotată în care FIA a investit:
(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, 
evaluarea evoluției așteptate a activității și 
a activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;
(b) în ceea ce privește riscurile financiare 
și de altă natură, cel puțin riscurile 
financiare asociate structurii capitalului;
(c )în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului;
(d) situația vânzărilor importante de 
active.
În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform 
celor menționate în articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (d)din Directiva 
2004/25/CE.
Pentru fiecare societate necotată în care a 
                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
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dobândit o influență decisivă, raportul 
FIA oferă o privire de ansamblu a 
regimului de administrare și informațiile 
menționate în articolul 3 literele (b), (c) și 
(e) - (h) din A doua Directivă 77/91/CEE 
a Consiliului din 13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale 
în statele membre, în înțelesul articolului 
58 al doilea paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaților sau 
terților, în ceea ce privește constituirea 
societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului 
acestora1.
(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 
secțiuni AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).
(4)Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.

                                                                                                                                                  
1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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Amendamentul 1392
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29

Dispoziții speciale privind raportul anual 
al FIA care exercită o influență decisivă 
în emitenți sau societăți necotate
(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.
(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare 
pentru fiecare emitent sau societate 
necotată în care FIA a investit:
(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, 
evaluarea evoluției așteptate a activității și 
a activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;
(b) în ceea ce privește riscurile financiare 
și de altă natură, cel puțin riscurile 
financiare asociate structurii capitalului;
(c )în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului;
(d) situația vânzărilor importante de 
active.

eliminat

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform 
celor menționate în articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (d)din Directiva 
2004/25/CE.
Pentru fiecare societate necotată în care a 
dobândit o influență decisivă, raportul 
FIA oferă o privire de ansamblu a 
regimului de administrare și informațiile 
menționate în articolul 3 literele (b), (c) și 
(e) - (h) din A doua Directivă 77/91/CEE 
a Consiliului din 13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale 
în statele membre, în înțelesul articolului 
58 al doilea paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaților sau 
terților, în ceea ce privește constituirea 
societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului 
acestora2.
(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei
secțiuni AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).
(4)Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri de capital privat la articolele 
26-30 ale propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului 
sistemic. Aceste dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE 
sau care sunt aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare 
pentru societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește 
confidențialitatea și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de 
pe piață ale căror activități pot implica un risc sistemic.

Amendamentul 1393
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții speciale privind raportul anual al 
FIA care exercită o influență decisivă în 
emitenți sau societăți necotate

Dispoziții speciale privind raportul anual al 
FIA care exercită o influență dominantă în 
societăți necotate

Or. en

Amendamentul 1394
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.

(1) Statele membre se asigură că FIA și 
AFIA includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.
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Or. en

Amendamentul 1395
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că AFIA 
includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.

(1) Statele membre se asigură că FIA și 
AFIA includ în raportul anual menționat la 
articolul 19 informațiile suplimentare 
menționate la alineatul (2) din prezentul 
articol pentru fiecare FIA pe care îl 
gestionează.

Or. en

Justificare

Un portofoliu de fonduri de capital privat administrat în mod activ, care investește și 
realizează vânzări într-un ritm rapid, implică un risc sporit pentru angajați.

Amendamentul 1396
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare emitent sau societate necotată în 
care FIA a investit:

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare emitent sau societate necotată în 
care FIA deține o influență dominantă:

Or. en

Justificare

Cerințele trebuie să fie proporționale cu nivelul controlului.
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Amendamentul 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare emitent sau societate necotată în 
care FIA a investit:

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare emitent sau societate necotată în 
care un AFIA exercită o influență 
dominantă în sensul articolului 28:

Or. en

Amendamentul 1398
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare emitent sau societate necotată în 
care FIA a investit:

(2) Raportul anual al FIA include 
următoarele informații suplimentare pentru 
fiecare societate necotată în care FIA a
dobândit o influență dominantă:

Or. en

Amendamentul 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, evaluarea 
evoluției așteptate a activității și a 

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, evaluarea 
evoluției așteptate a activității și a 
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activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;

activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar, eforturi de cercetare și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 1400
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, evaluarea 
evoluției așteptate a activității și a 
activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, raport 
asupra evenimentelor importante din 
exercițiul financiar;

Or. en

Amendamentul 1401
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, evaluarea 
evoluției așteptate a activității și a 
activității financiare, raport asupra 
evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;

(a) în ceea ce privește evoluțiile 
operaționale și financiare, structura 
capitalului, cheltuielile de capital și cele 
pentru cercetare și dezvoltare, prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității și a 
activității financiare a societății, evaluarea 
evoluției așteptate a activității și a 
activității financiare, raport asupra 
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evenimentelor importante din exercițiul 
financiar;

Or. en

Justificare

Aceste elemente sunt importante pentru evaluarea efectului controlului deținut de FIA.

Amendamentul 1402
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește riscurile financiare 
și de altă natură, cel puțin riscurile 
financiare asociate structurii capitalului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului;

(c) în ceea ce privește chestiunile legate de 
angajați, rotația, reducerea și recrutarea 
personalului, politica de remunerare și 
alte condiții de angajare;

Or. en

Justificare

Este necesară o imagine clară privind practicile fondurilor de capital privat în legătură cu o 
serie de chestiuni, printre care eforturile de cercetare și dezvoltare, ocuparea forței de 
muncă, condițiile de angajare, vânzarea activelor, protecția mediului, finanțarea achiziției, 
pachetul salarial al conducerii, prețurile de achiziție și de revânzare, precum și locurile de 
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desfășurare a activității. Aceste informații sunt uneori oferite de către societăți în mod 
voluntar, dar nu sunt coerente, complete și fiabile.

Amendamentul 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) situația vânzărilor importante de active. (d) situația vânzărilor importante de active
realizate, în curs de realizare sau avute în 
vedere;

Or. en

Amendamentul 1405
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) situația vânzărilor importante de active. (d) situația vânzărilor importante de active
și circuitul anual al activelor.

Or. en

Justificare

Un portofoliu de fonduri de capital privat administrat în mod activ, care investește și 
realizează vânzări într-un ritm rapid, implică un risc sporit pentru angajați.
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Amendamentul 1406
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) situația vânzărilor importante de active. (d) situația vânzărilor importante de active
și circuitul anual al activelor.

Or. en

Justificare

Un portofoliu de fonduri de capital privat administrat în mod activ, care investește și 
realizează vânzări într-un ritm rapid, implică un risc sporit pentru angajați.

Amendamentul 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) politica de mediu; 

Or. en

Justificare

Trebuie oferite informații complete privind societățile controlate de AFIA. 

Amendamentul 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) finanțarea achiziției, planul de 
refinanțare după achiziție;
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Or. en

Justificare

Trebuie oferite informații complete privind societățile controlate de AFIA. 

Amendamentul 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera dc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) pachetul salarial al conducerii;

Or. en

Justificare

Trebuie oferite informații complete privind societățile controlate de AFIA. 

Amendamentul 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera dd (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) prețul de achiziție și de revânzare;

Or. en

Justificare

Trebuie oferite informații complete privind societățile controlate de AFIA. 
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Amendamentul 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera de (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) modificări semnificative în ceea ce 
privește locurile de desfășurare a 
activității emitentului sau a societății 
private.

Or. en

Justificare

Trebuie oferite informații complete privind societățile controlate de AFIA. 

Amendamentul 1412
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform 
celor menționate în articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (d)din Directiva 
2004/25/CE.

eliminat

Or. en

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
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Amendamentul 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care acesta a 
dobândit o influență decisivă, informațiile 
menționate la articolul 46a alineatul (1) 
litera (f) din a patra Directivă 
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 în temeiul articolului 54 alineatul 
(3) litera (g) din tratat, privind conturile 
anuale ale anumitor forme de societăți 
comerciale1 și o privire de ansamblu 
asupra structurii capitalului, conform celor 
menționate în articolul 10 alineatul (1) 
literele (a) și (d)din Directiva 2004/25/CE.

În plus, raportul anual al FIA conține, 
pentru fiecare emitent în care un AFIA
exercită o influență dominantă în sensul 
articolului 28:

(a) compunerea și modul de funcționare a 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere și a comitetelor lor; și 
(b) o privire de ansamblu asupra structurii 
capitalului, inclusiv valorile mobiliare 
care nu sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată a unui stat membru, 
cu, după caz, o indicație a diferitelor 
categorii de acțiuni și, pentru fiecare 
categorie de acțiuni, a drepturilor și a 
obligațiilor care îi sunt atașate și a 
procentajului de capital social total pe 
care îl reprezintă, precum și informații 
detaliate privind deținătorii oricărei valori 
mobiliare care conferă drepturi speciale 
de control și o descriere a acestor 
drepturi.

Or. en

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
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Justificare

Amendamentul propus nu modifică conținutul directivei, ci include substanța articolelor 
menționate anterior.

Amendamentul 1414
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare societate necotată în care a 
dobândit o influență decisivă, raportul 
FIA oferă o privire de ansamblu a 
regimului de administrare și informațiile 
menționate în articolul 3 literele (b), (c) și 
(e) - (h) din A doua Directivă 77/91/CEE 
a Consiliului din 13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale 
în statele membre, în înțelesul articolului 
58 al doilea paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaților sau 
terților, în ceea ce privește constituirea 
societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului 
acestora18.1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare societate necotată în care a 
dobândit o influență decisivă, raportul FIA 

Pentru fiecare societate necotată în care un 
AFIA exercită o influență dominantă în 

                                               
1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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oferă o privire de ansamblu a regimului de 
administrare și informațiile menționate în 
articolul 3 literele (b), (c) și (e) - (h) din A 
doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului 
din 13 decembrie 1976 de coordonare, în 
vederea echivalării, a garanțiilor impuse 
societăților comerciale în statele membre, 
în înțelesul articolului 58 al doilea 
paragraf din tratat, pentru protejarea 
intereselor asociaților sau terților, în ceea 
ce privește constituirea societăților 
comerciale pe acțiuni și menținerea și 
modificarea capitalului acestora1.

sensul articolului 28, raportul FIA oferă o 
privire de ansamblu a regimului de 
administrare și informațiile următoare:

(a) valoarea nominală a acțiunilor 
subscrise și, cel puțin o dată pe an, 
numărul acestora;
(b) numărul acțiunilor subscrise, fără 
precizarea valorii nominale, dacă astfel de 
acțiuni pot fi emise conform legislației 
naționale;
(c) dacă există mai multe categorii de 
acțiuni, informațiile menționate la literele 
(a) și (b) pentru fiecare dintre ele și 
drepturile aferente acțiunilor din fiecare 
categorie;
(d) tipul acțiunilor, nominative sau la 
purtător, dacă legislația națională prevede 
ambele tipuri, precum și orice dispoziții 
privind conversia acestor acțiuni, cu 
excepția cazului în care procedura în 
cauză este prevăzută prin lege;
(e) cuantumul capitalului subscris și 
vărsat la înființarea societății sau în 
momentul în care societatea este 
autorizată să își înceapă activitatea;
(f) valoarea nominală a acțiunilor sau, 
dacă acestea nu au valoare nominală, 
numărul de acțiuni emise pentru orice 
aport la capital, altul decât aporturile în 
numerar, precum și natura aportului și 
numele persoanei care face aportul în 
cauză; 

                                                                                                                                                  
1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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Or. en

Justificare

Amendamentul propus nu modifică conținutul directivei, ci include substanța articolelor 
menționate anterior.

Amendamentul 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 
secțiuni, AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).

(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 
secțiuni, AFIA furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză menționate la articolul 26 alineatul 
(1), autorității competente a AFIA și 
autorității competente din statul membru 
în care își are sediul emitentul sau 
societatea necotată, în intervalul de timp 
menționat la articolul 19 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pentru o transparență totală, este necesar ca raportul anual al FIA care exercită o influență 
dominantă asupra societăților să fie transmis autorităților competente în vederea 
supravegherii și în scopuri statistice.

Amendamentul 1417
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru fiecare FIA în administrare 
pentru care intră sub incidența prezentei 

(3) FIA care intră sub incidența prezentei 
secțiuni și AFIA, pentru fiecare astfel de 
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secțiuni, AFIA menționați la articolul 26 
alineatul (1) furnizează informațiile 
menționate la alineatul (2) tuturor 
reprezentanților personalului societății în 
cauză în intervalul de timp menționat la 
articolul 19 alineatul (1).

FIA pe care îl au în administrare,
furnizează informațiile menționate la 
alineatul (2) tuturor reprezentanților 
personalului societății în cauză menționate 
la articolul 26 alineatul (1) în intervalul de 
timp menționat la articolul 19 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1418
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
care să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 1419
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de aplicare care 
să specifice în detaliu conținutul 
informațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2).

(4) Comisia poate stabili, prin intermediul  
actelor delegate, în conformitate cu 
articolele 49a, 49b și 49c, măsuri care să 
specifice în detaliu conținutul informațiilor 
care trebuie furnizate în temeiul alineatelor 
(1) și (2).
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Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1420
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Dispoziții speciale privind informarea 
angajaților societăților în care FIA 
exercită o influență dominantă

În cazul FIA care au dobândit o influență 
dominantă într-o societate necotată prin 
utilizarea efectului de levier, AFIA se 
reunește cu reprezentanții angajaților sau, 
în cazul în care asemenea reprezentanți 
nu există, cu angajații înșiși, în cel mult 
două luni de la achiziție. În cadrul acestei 
reuniuni trebuie să fie examinat planul de 
dezvoltare a societății necotate și să se 
discute posibilele consecințe ale achiziției 
de către FIA asupra angajaților.
După achiziție, AFIA se reunește cel 
puțin o dată pe an cu reprezentanții 
angajaților sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, cu angajații 
înșiși, pentru a discuta cu privire la 
informațiile incluse în raportul anual al 
FIA privind societatea achiziționată.
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Or. en

Justificare

Reprezentanții angajaților trebuie să aibă acces la AFIA, întrucât îndatorarea la care a 
recurs FIA pentru a cumpăra societatea determină strategia adoptată de societatea 
achiziționată.

Amendamentul 1421
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 29b - alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29b
Dispoziții speciale pentru FIA care iau 
parte la adunarea generală a societăților 
cotate
(1) FIA care investesc în societăți cotate 
dețin acțiunile timp de cel puțin două luni 
pentru a-și putea exercita drepturile de 
vot aferente în cadrul adunării generale a 
unor astfel de societăți cotate.

Or. en

Justificare

Investitorilor pe termen scurt nu ar trebui să li se permită să influențeze strategia pe termen 
lung a societăților cotate.

Amendamentul 1422
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 29b alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile de vot în cadrul unei 
societăți cotate, aferente acțiunilor 
împrumutate deținute de FIA, nu pot fi 
exercitate în cadrul adunării generale a 



AM\807997RO.doc 163/171 PE439.134v01-00

RO

unei astfel de societăți cotate.

Or. en

Justificare

Acțiunile împrumutate nu ar trebui să ofere dreptul de a  influența strategia pe termen lung a 
societăților cotate.

Amendamentul 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29c
Dispoziții speciale privind extragerea de 
valoare
(1) Atunci când un AFIA care exercită o 
influență dominantă în sensul articolului 
28 asupra unui emitent sau unei societăți 
necotate dorește să lichideze activele 
societății în orice aspect esențial, se aplică
următoarele principii: 
(a) reprezentanții legali, atât ai 
emitentului sau ai societății necotate, cât 
și ai FIA, emit o declarație referitoare la 
motivele punerii în aplicare a lichidării, 
care să certifice faptul că lichidarea 
propusă este, conform cunoștințelor și 
convingerii lor, în urma unei analize 
corespunzătoare, în interesul emitentului 
sau al societății necotate. Declarația este 
reprodusă în raportul anual;
(b) în cazul în care vânzarea propusă are 
legătură cu rambursarea datoriei 
contractate pentru achiziție, 
reprezentanții angajaților emitentului sau 
ai societății necotate sunt informați și 
consultați;
(c) în cazul în care emitentul sau 
societatea necotată intră în insolvență ca 
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urmare a lichidării, AFIA este considerat 
responsabil de toate consecințele acestui 
fapt.
(2) Atunci când un AFIA exercită o 
influență dominantă în sensul articolului 
28 asupra unui emitent sau unei societăți 
necotate, reprezentantului legal al 
emitentului sau al societății necotate i se 
solicită să emită o declarație în cadrul 
raportului anual, conform căreia toate 
ieșirile de capital (inclusiv comisioanele 
de administrare) servesc interesului pe 
termen lung al emitentului sau al 
societății necotate.
(3) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
care să specifice în detaliu conținutul 
declarațiilor care trebuie furnizate în 
temeiul alineatelor (1) și (2) și condițiile 
în care poate fi invocată responsabilitatea 
AFIA în temeiul alineatului (1). 

Or. en

Justificare

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Amendamentul 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29d
Dispoziții speciale privind efectul de levier 
al societăților sau al emitenților în urma 
achiziției
(1) Pe lângă restricțiile stabilite la 
articolul 29c, un AFIA care exercită o 
influență dominantă în sensul articolului 
28 asupra unui emitent sau asupra unei 
societăți necotate nu crește levierul 
utilizat de un astfel de emitent sau 
societate în legătură cu dividende plătite 
FIA sau unei filiale a acestuia cu peste 
20% față de situația de dinainte de 
achiziție dacă, ca urmare a unei astfel de 
creșteri, efectul de levier al unui astfel de 
emitent sau societate depășește de 1,5 ori 
efectul mediu de levier al sectorului 
aplicabil emitentului sau societății în 
cauză sau dacă efectul de levier al unui 
astfel de emitent sau societate depășește 
de trei ori valoarea capitalului său social.
(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c, 
referitoare la efectul de levier, distribuția 
profitului, media efectului de levier al 
sectorului și procesul. 

Or. en

Justificare

Este bine cunoscut faptul că îndatorarea sporită la care se recurge în legătură cu distribuția 
profitului către acționari este în general motivată de nevoia de rambursare a unei părți a 
datoriei contractate pentru achiziție. Astfel de practici pot dăuna capacității de dezvoltare a 
societății vizate și, în unele cazuri, pot duce la insolvență. Prin urmare, ar trebui controlate 
în mod corespunzător. În acest scop, pe lângă măsurile de protecție menționate la articolul 
29a, este necesar să se prevadă un sistem de siguranță bazat pe norme clare și cifre reale.
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Amendamentul 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 29e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29e
Dispoziții speciale privind perioada de 
blocare
(1) Atunci când un AFIA exercită o 
influență dominantă în sensul articolului 
28 asupra unui emitent sau asupra unei 
societăți necotate, prin intermediul unui 
FIA, emitentul sau societatea în cauză nu 
are dreptul de a distribui direct sau 
indirect respectivului FIA sau oricărei 
filiale a acestuia o sumă care să 
depășească 50% din valoarea investiției 
sale inițiale referitoare la emitentul sau 
societatea în cauză înainte de încheierea 
unei perioade care expiră fie la cinci ani 
de la finalizarea investiției, fie în 
momentul vânzării acțiunilor deținute în 
societatea sau emitentul în cauză, în 
funcție de care dintre aceste situații 
survine prima.
(2) Comisia adoptă acte delegate de 
punere în aplicare a alineatului (1), în 
conformitate cu articolele 49a, 49b și 49c.

Or. en

Justificare

Este bine cunoscut faptul că dezmembrarea activelor este motivată de nevoia de rambursare 
a unei părți a datoriei contractate pentru achiziție. Acest lucru poate dăuna capacității de 
dezvoltare a societății vizate și, în unele cazuri, poate duce la insolvență. Prin urmare, acest 
proces ar trebui controlat în mod corespunzător. În acest scop, un procent de 50 % din 
valoarea investiției în fiecare societate din portofoliu ar trebui blocat timp de cinci ani sau 
până la vânzarea companiei respective, dacă acest lucru are loc înainte.
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Amendamentul 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice în mod consecvent tuturor celor care obțin 
controlul asupra unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. 
Eventualele probleme privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează 
și activitățile oricărui tip de controlor al unei societăți din UE, nu doar situațiile în care sunt 
implicați AFIA. Toate obligațiile de informare ar trebui aplicate în mod consecvent în 
conformitate cu o directivă generală privind dreptul societăților comerciale, iar AFIA și 
societățile în care investesc aceștia nu ar trebui dezavantajați.

Amendamentul 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
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Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolelor 26-30 ar trebui să se aplice tuturor celor care obțin controlul asupra 
unei societăți, și nu doar AFIA și societăților în care investesc aceștia. Orice probleme 
privind transparența sau interesele angajaților și acționarilor vizează și activitățile oricărui 
tip de investitori dominanți într-o societate din UE, nu doar situațiile în care sunt implicați 
AFIA. Obligațiile de informare ar trebui definite într-o directivă generală privind dreptul 
societăților comerciale.

Amendamentul 1428
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en



AM\807997RO.doc 169/171 PE439.134v01-00

RO

Justificare

O abordare globală este singura modalitate de a împiedica denaturarea concurenței dintre 
actorii de pe piață aflați sub incidența prezentei directive și cei care nu se află sub incidența 
acesteia. Prin urmare, toate obligațiile de informare ar trebui reglementate, în mod similar 
pentru toate formele de proprietate privată, prin modificări aduse directivelor UE privind 
dreptul societăților comerciale.

Amendamentul 1429
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Amendamentul 1430
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
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Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Amendamentul 1431
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispoziții speciale privind societățile ale 
căror acțiuni nu mai sunt admise spre 
tranzacționare pe o piață reglementată 
Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai 
sunt admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Justificare

Obligațiile de informare impuse administratorilor de fonduri de capital privat la articolele 
26-30 ale propunerii nu sunt relevante și adecvate pentru scopul supravegherii riscului 
sistemic. Aceste dispoziții vizează obligații de informare incluse deja în alte directive ale UE 
sau care sunt aplicabile cu greu (de exemplu, obligația de a face public planul de dezvoltare 
pentru societatea necotată, lucru care ridică probleme serioase în ceea ce privește 
confidențialitatea și/sau informațiile economice). În plus, ele nu se aplică tuturor actorilor de 
pe piață ale căror activități pot implica un risc sistemic.
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Amendamentul 1432
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Când, în urma dobândirii a cel puțin 30% 
din drepturile de vot ale unui emitent, 
acțiunile respectivului emitent nu mai sunt 
admise spre tranzacționare pe o piață 
reglementată, acesta trebuie totuși să își 
respecte obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Când, în urma dobândirii unei influențe 
dominante asupra unui emitent, acțiunile 
respectivului emitent nu mai sunt admise 
spre tranzacționare pe o piață reglementată, 
acesta trebuie totuși să își respecte 
obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de doi ani de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentele anterioare.


