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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

III. Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind fondurile de piață monetară
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0615),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0263/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Instrumentele financiare derivate 
eligibile în care pot investi FPM ar trebui 
să îndeplinească numai rolul de a acoperi 
riscul ratei dobânzii și riscul valutar și să 
aibă ca instrument-suport doar rate ale 
dobânzilor, valută sau indici care 
reprezintă aceste categorii. Orice utilizare a 
instrumentelor derivate în alt scop sau cu 
alte active-suport ar trebui să fie interzisă.
Instrumentele financiare derivate ar trebui 

(25) Instrumentele financiare derivate 
eligibile în care pot investi FPM ar trebui 
să îndeplinească numai rolul de a acoperi 
riscul ratei dobânzii și riscul valutar și să 
aibă ca instrument-suport doar rate ale 
dobânzilor, valută sau indici care 
reprezintă aceste categorii. Orice utilizare a 
instrumentelor derivate în alt scop sau cu 
alte active-suport ar trebui să fie interzisă.
Instrumentele financiare derivate ar trebui 
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să fie utilizate doar ca o completare a 
strategiei fondurilor, nu ca instrument 
principal pentru atingerea obiectivelor 
acestora. Dacă un FPM investește în active 
denominate în altă monedă decât moneda 
fondului, se așteaptă de la administratorul 
FPM să acopere integral expunerea la 
riscul valutar, inclusiv prin intermediul 
instrumentelor derivate.

să fie utilizate doar ca o completare a 
strategiei fondurilor, nu ca instrument 
principal pentru atingerea obiectivelor 
acestora. Dacă un FPM investește în active 
denominate în altă monedă decât moneda 
fondului, se așteaptă de la administratorul 
FPM să acopere integral expunerea la 
riscul valutar, inclusiv prin intermediul 
instrumentelor derivate. FPM ar trebui să 
aibă dreptul de a investi în instrumente 
financiare derivate dacă sunt 
tranzacționate pe o piață reglementată 
astfel cum se menționează la articolul 50 
alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) din 
Directiva 2009/65/CE sau într-un cadru 
organizat conform definiției din [noua 
DPIF]4a.
.
___________________
4a JO L....

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) FPM ar trebui să aibă dreptul de a 
investi în unități sau acțiuni ale altor 
FPM pentru a evita riscul limitării gamei 
de active eligibile aflate la dispoziția 
investitorului la un nivel care nu e optim. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este important ca gestionarea 
riscurilor FPM sa nu fie afectată de 
decizii pe termen scurt influențate de 
eventualul rating atribuit FPM. Prin 
urmare, este necesar să se interzică unui 
FPM sau administratorului acestuia să 
solicite ca FPM să fie evaluat de o agenție 
de rating de credit pentru a evita ca acest 
rating extern să fie utilizat în scopuri 
comerciale. De asemenea, FPM sau 
administratorul acestuia ar trebui să se 
abțină de la folosirea metodelor 
alternative pentru a obține un rating al 
FPM. În cazul în care FPM i se acordă 
un rating extern, fie la propria inițiativă a 
agenției de rating de credit sau ca urmare 
unei cereri formulate de un terț, care este 
independent de FPM sau de 
administratorul acestuia și nu acționează 
în numele niciunuia dintre aceștia, 
administratorul FPM ar trebui să se 
abțină de la recurgerea la eventualele 
criterii legate de respectivul rating extern. 
Pentru asigurarea unei gestionări adecvate 
a lichidităților, este necesar ca FPM să 
stabilească politici și proceduri solide 
pentru a-și cunoaște investitorii. Politicile 
pe care administratorul trebuie să le pună 
în aplicare ar trebui să contribuie la 
înțelegerea bazei de investitori ai FPM, în 
măsura în care pot fi anticipate 
răscumpărările importante. Pentru a evita 
situația în care FPM se confruntă cu 
răscumpărări masive bruște, ar trebui 
acordată o atenție deosebită investitorilor 
mari care reprezintă o parte substanțială 
din activele FPM, cum ar fi un investitor 
care reprezintă o pondere mai mare decât 
cea a activelor cu scadență zilnică. În acest 
caz, FPM ar trebui să își majoreze 
ponderea activelor cu scadență zilnică până 
la procentul reprezentat de investitorul 
respectiv. Ori de câte ori este posibil, 
administratorul ar trebui să ia în 
considerare identitatea investitorilor, chiar 

(39) Pentru asigurarea unei gestionări 
adecvate a lichidităților, este necesar ca 
FPM să stabilească politici și proceduri 
solide pentru a-și cunoaște investitorii.
Politicile pe care administratorul trebuie să 
le pună în aplicare ar trebui să contribuie la 
înțelegerea bazei de investitori ai FPM, în 
măsura în care pot fi anticipate 
răscumpărările importante. Pentru a evita 
situația în care FPM se confruntă cu 
răscumpărări masive bruște, ar trebui 
acordată o atenție deosebită investitorilor 
mari care reprezintă o parte substanțială 
din activele FPM, cum ar fi un investitor 
care reprezintă o pondere mai mare decât 
cea a activelor cu scadență zilnică. În acest 
caz, FPM ar trebui să își majoreze 
ponderea activelor cu scadență zilnică până 
la procentul reprezentat de investitorul 
respectiv. Ori de câte ori este posibil, 
administratorul ar trebui să ia în 
considerare identitatea investitorilor, chiar 
dacă aceștia sunt reprezentați de conturi ale 
mandatarilor, portaluri sau orice alt 
cumpărător indirect.
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dacă aceștia sunt reprezentați de conturi ale 
mandatarilor, portaluri sau orice alt 
cumpărător indirect.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Criza financiară este o dovadă a 
faptului că natura și comportamentul
FPM cu valoarea activului net constantă 
fac ca acestea să fie mai vulnerabile față 
de retrageri ale investitorilor care le 
destabilizează, retrageri care se pot 
răspândi rapid între fonduri, afectând 
lichiditățile și oferta de credite pe termen 
scurt, în special pentru bănci. În acest 
context, FPM cu VAN constantă nu ar 
trebui oferite investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a lua în considerare 
caracteristicile specifice ale FPM cu VAN 
constantă, este necesar să se permită ca 
FPM cu VAN constantă să utilizeze, de 
asemenea, metoda de contabilitate a 
costului amortizat pentru a determina 
valoarea activului net (VAN) constantă pe 
unitate sau pe acțiune. Cu toate acestea, 
pentru a asigura în orice moment 
monitorizarea diferenței dintre VAN 

(43) Pentru a lua în considerare 
caracteristicile specifice ale FPM cu VAN 
constantă, este necesar să se permită ca 
FPM cu VAN constantă să utilizeze, de 
asemenea, metoda de contabilitate a 
costului amortizat pentru a determina 
valoarea activului net (VAN) constantă pe 
unitate sau pe acțiune.
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constantă pe unitate sau pe acțiune și VAN 
pe unitate sau pe acțiune, un FPM cu VAN 
constantă ar trebui să calculeze, de 
asemenea, valoarea activelor sale pe baza 
metodelor de marcare la piață sau marcare 
la model.

Metoda costului amortizat se aplică 
numai în cazul în care se presupune că va 
permite o aproximare adecvată a prețului 
instrumentului.
Având în vedere că riscul de a stabili 
prețuri în mod eronat este mai ridicat în 
cazul activelor pe termen mai lung 
subiacente, utilizarea amortizării ar trebui 
limitată la instrumente cu scadență 
reziduală redusă și dacă nu există o 
sensibilitate deosebită a instrumentelor la 
factorii de piață. O scadență reziduală de 
90 de zile ar trebui să fie, în general, 
scadența maximă.
Ar trebui să existe praguri de semnificație 
și proceduri de intervenție pentru a 
asigura adoptarea promptă a unor măsuri 
corective în cazul în care prin metoda 
costului amortizat nu se mai poate face o 
aproximare fiabilă a prețului 
instrumentelor: la nivelul portofoliului 
total, pragurile de 10 puncte de bază ar fi, 
în general, considerate adecvate.   
Cu toate acestea, pentru a asigura în orice 
moment monitorizarea diferenței dintre 
VAN constantă pe unitate sau pe acțiune și 
VAN pe unitate sau pe acțiune, un FPM cu 
VAN constantă ar trebui să calculeze, de 
asemenea, valoarea activelor sale pe baza 
metodelor de marcare la piață sau marcare 
la model.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a putea absorbi fluctuațiile 
zilnice ale valorii activelor unui FPM cu 
VAN constantă și pentru a-i permite să 
ofere o VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune, acest tip de fonduri ar trebui să 
aibă în permanență o rezervă VAN în 
valoare de cel puțin 3 % din activele sale.
Rezerva VAN ar trebui să îndeplinească 
rolul de mecanism de absorbție pentru a 
menține VAN constantă. Orice diferență 
între VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune și VAN pe unitate sau pe acțiune ar 
trebui neutralizată utilizându-se rezerva 
VAN. Pentru situațiile de criză a pieței, 
atunci când diferențele pot crește rapid, ar 
trebui prevăzută o procedură care să 
asigure implicarea întregului lanț de 
gestiune. Această procedură de escaladare 
ar trebui să permită conducerii să ia măsuri 
rapide de remediere a situației.

(45) Pentru a putea absorbi fluctuațiile 
zilnice ale valorii activelor unui FPM cu 
VAN constantă și pentru a-i permite să 
ofere o VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune, acest tip de fonduri ar trebui să 
aibă în permanență o rezervă VAN în 
valoare de cel puțin 3 % din activele sale.
Rezerva VAN ar trebui să îndeplinească 
rolul de mecanism de absorbție pentru a 
menține VAN constantă. Orice diferență 
între VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune și VAN pe unitate sau pe acțiune ar 
trebui neutralizată utilizându-se rezerva 
VAN. Pentru situațiile de criză a pieței, 
atunci când diferențele pot crește rapid, ar 
trebui prevăzută o procedură care să 
asigure implicarea întregului lanț de 
gestiune. Această procedură de escaladare 
ar trebui să permită conducerii să ia măsuri 
rapide de remediere a situației.

La cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, toate FPM cu 
VAN constantă create, gestionate sau 
introduse pe piață în Uniune ar trebui să 
devină FPM cu valoarea activului net 
variabilă. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Sprijinul extern oferit unui alt tip de 
FPM decât FPM cu VAN constantă care 
intenționează să asigure fie lichiditatea, fie 
stabilitatea FPM sau care are acest efect de 
facto crește riscul de contagiune între 
sectorul FPM și restul sectorului financiar. 
Terții care oferă un astfel de sprijin au un 

(47) Sprijinul extern oferit unui alt tip de 
FPM decât FPM cu VAN constantă care 
intenționează să asigure fie lichiditatea, fie 
stabilitatea FPM sau care are acest efect de 
facto crește riscul de contagiune între 
sectorul FPM și restul sectorului financiar. 
Terții care oferă un astfel de sprijin au un 
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interes în acest sens fie pentru că au un 
interes economic în societatea de 
administrare care gestionează FPM, fie 
pentru că vor să evite orice prejudiciu 
reputațional care ar putea apărea dacă 
numele lor ar fi asociat cu eșecul unui 
FPM. Pentru că terții nu se angajează în 
mod explicit să ofere sau să garanteze 
sprijinul, există incertitudini cu privire la 
acordarea unui astfel de sprijin atunci când 
FPM are nevoie. În aceste condiții, 
caracterul discreționar al sprijinului oferit 
de sponsor contribuie la nesiguranță în 
rândul participanților la piață cu privire la 
cine va suporta pierderile FPM atunci când 
apar acestea. Incertitudinea ar putea spori 
vulnerabilitatea FPM la retrageri masive în 
perioadele de instabilitate financiară, când 
riscurile financiare globale sunt cel mai 
pronunțate și când apar îndoieli cu privire 
la soliditatea financiară a sponsorilor și la 
capacitatea acestora de a oferi sprijin FPM 
afiliate. Din aceste motive, FPM ar trebui 
să nu se bazeze pe sprijin extern pentru a 
menține lichiditatea și stabilitatea VAN pe 
unitate sau pe acțiune, cu excepția cazului 
în care autoritatea competentă responsabilă 
de FPM a autorizat în mod specific 
sprijinul extern pentru a menține 
stabilitatea piețelor financiare.

interes în acest sens fie pentru că au un 
interes economic în societatea de 
administrare care gestionează FPM, fie 
pentru că vor să evite orice prejudiciu 
reputațional care ar putea apărea dacă 
numele lor ar fi asociat cu eșecul unui 
FPM. Pentru că terții nu se angajează în 
mod explicit să ofere sau să garanteze 
sprijinul, există incertitudini cu privire la 
acordarea unui astfel de sprijin atunci când 
FPM are nevoie. În aceste condiții, 
caracterul discreționar al sprijinului oferit 
de sponsor contribuie la nesiguranță în 
rândul participanților la piață cu privire la 
cine va suporta pierderile FPM atunci când 
apar acestea. Incertitudinea ar putea spori 
vulnerabilitatea FPM la retrageri masive în 
perioadele de instabilitate financiară, când 
riscurile financiare globale sunt cel mai 
pronunțate și când apar îndoieli cu privire 
la soliditatea financiară a sponsorilor și la 
capacitatea acestora de a oferi sprijin FPM 
afiliate. Din aceste motive, FPM ar trebui 
să nu se bazeze pe sprijin extern pentru a 
menține lichiditatea și stabilitatea VAN pe 
unitate sau pe acțiune, cu excepția cazului 
în care autoritatea competentă responsabilă 
de FPM a autorizat în mod specific 
sprijinul extern pentru a menține 
stabilitatea piețelor financiare.

Pentru e evita punerea în pericol a 
banilor contribuabililor, statele membre 
ar trebui să se asigure că nicio autoritate 
publică națională, regională sau locală 
nu acordă sprijin extern.
În acest context, ESMA ar trebui să 
elaboreze orientări detaliate până la 31 
iulie 2015 cu privire la:
- suma maximă pe care sponsorii o pot 
acorda și condițiile aplicabile;
- caracteristicile sponsorizării financiare 
acordate în conformitate cu prezentul 
regulament;
- durata maximă a sponsorizării;
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Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Autoritatea competentă a FPM ar 
trebui să verifice în mod regulat dacă un 
FPM este în măsură să respecte prezentul 
regulament. Având în vedere că autoritățile 
competente sunt deja învestite cu 
competențe extinse în temeiul Directivei 
2009/65/CE și al Directivei 2011/61/UE, 
este necesar ca respectivele competențe să 
fie extinse pentru a fi exercitate cu 
trimitere la noile norme comune privind 
FPM. Autoritățile competente pentru 
OPCVM sau pentru FIA ar trebui să 
verifice, de asemenea, conformitatea 
tuturor organismelor de plasament colectiv 
care prezintă caracteristici de FPM 
existente la momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(50) Autoritatea competentă a FPM, și 
ESMA în cazul în care FPM depășesc 
pragul, ar trebui, conform prezentului 
regulament, să verifice în mod constant
dacă un FPM este în măsură să respecte 
prezentul regulament.  Având în vedere că 
autoritățile competente sunt deja învestite 
cu competențe extinse în temeiul Directivei 
2009/65/CE și al Directivei 2011/61/UE, 
este necesar ca respectivele competențe să 
fie extinse pentru a fi exercitate cu 
trimitere la noile norme comune privind 
FPM. Autoritățile competente pentru 
OPCVM sau pentru FIA ar trebui să 
verifice, de asemenea, conformitatea 
tuturor organismelor de plasament colectiv 
care prezintă caracteristici de FPM
existente la momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Comisia ar trebui să adopte acte
delegate privind procedura de evaluare 
internă în temeiul articolului 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, în 
cadrul activităților pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultările adecvate, inclusiv 

(51) În vederea ..., competența de a adopta
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește evaluarea internă.
Comisia ar trebui să adopte actul delegat 
respectiv până la 31 iulie 2015. Este 
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la nivel de experți. deosebit de important ca, în cadrul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultările adecvate, inclusiv 
la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Comisia ar trebui să aibă, de 
asemenea, competența de a adopta 
standarde tehnice de punere în aplicare prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare 
în conformitate cu articolul 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/20107.
ESMA ar trebui să fie responsabilă de
elaborarea standardelor tehnice de punere 
în aplicare care să fie transmise Comisiei 
cu privire la un model de raportare care să 
conțină informații privind FPM destinate 
autorităților competente.

(52) Comisia ar trebui să aibă, de 
asemenea, competența de a adopta, până la 
31 iulie 2015, standarde tehnice de punere 
în aplicare prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și cu 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/20107 al Parlamentului European și 
al Consiliului. ESMA ar trebui să fie 
responsabilă de elaborarea standardelor 
tehnice de punere în aplicare care să fie 
transmise Comisiei cu privire la un model 
de raportare care să conțină informații 
privind FPM destinate autorităților 
competente.

__________________ __________________
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 
331, 15.12.2010, p. 84).

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a
Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 
331, 15.12.2010, p. 84).

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) ESMA ar trebui să își poată exercita 
toate atribuțiile conferite în temeiul 
Directivei 2009/65/CE și al Directivei 
2011/61/UE cu privire la prezentul 
regulament. De asemenea, aceasta are 
sarcina de a elabora proiectul de 
reglementare și de punere în aplicare a 
standardelor tehnice.

(53) ESMA ar trebui să își poată exercita 
toate atribuțiile conferite în temeiul 
Directivei 2009/65/CE și al Directivei 
2011/61/UE cu privire la prezentul 
regulament. De asemenea, aceasta are 
sarcina de a elabora proiectul de 
reglementare și de punere în aplicare a 
standardelor tehnice până la 31 iulie 2015.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre nu impun cerințe 
suplimentare în domeniul reglementat de 
prezentul regulament.

(2) Statele membre nu impun cerințe 
suplimentare în domeniul reglementat de 
prezentul regulament.

Statele membre în care se pot oferi FPM 
cu VAN aplică dispozițiile de la capitolul 
V.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „investitor de retail” înseamnă:
(i) un client de retail conform definiției 



PR\1010062RO.doc 15/31 PE523.111v01-00

RO

din [noua DPIF]10a;

(ii) un client în sensul Directivei 
92/2002/CE10b;
_________
10a [noua DPIF].
10bDirectiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 decembrie 
2002 privind intermedierea de asigurări 
(JO L 9, 15.1.2003, p. 3).

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Niciun organism de plasament colectiv nu 
poate fi stabilit, comercializat sau gestionat 
în Uniune ca FPM dacă nu a fost autorizat 
în conformitate cu prezentul regulament.

Niciun organism de plasament colectiv nu 
poate fi stabilit, comercializat sau gestionat 
în Uniune ca FPM dacă nu a fost autorizat 
în conformitate cu prezentul regulament.

Un FPM sau un administrator al FPM 
poate fi stabilit într-o țară terță dacă țara 
terță respectivă nu este o țară 
caracterizată de:
- lipsa impozitelor sau existența 
impozitelor nominale;
-  lipsa unui schimb real de informații cu 
autoritățile fiscale străine;
- lipsa transparenței dispozițiilor 
legislative, judiciare sau administrative; 
- lipsa obligativității unei prezențe locale 
semnificative sau 
- care funcționează ca centru financiar 
offshore. 

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un FIA este autorizat ca FPM numai în 
cazul în care autoritatea competentă a 
aprobat cererea unui AFIA autorizat în 
conformitate cu Directiva 2011/61/UE să 
gestioneze FIA respectiv, precum și 
regulile fondului și depozitarul ales.

(1) Un FIA este autorizat ca FPM numai în 
cazul în care autoritatea competentă a 
aprobat cererea unui AFIA autorizat în 
conformitate cu Directiva 2011/61/UE să 
gestioneze FIA respectiv, precum și 
regulile fondului și depozitarul ales.

Un FPM care este FIA sau un AFIA al 
unui FPM sau poate fi stabilit într-o țară 
terță dacă țara terță respectivă nu este o 
țară caracterizată de:
- lipsa impozitelor sau existența 
impozitelor nominale;
- lipsa unui schimb real de informații cu 
autoritățile fiscale străine;
- lipsa transparenței dispozițiilor 
legislative, judiciare sau administrative; 
- lipsa obligativității unei prezențe locale 
semnificative sau 
- care funcționează ca centru financiar 
offshore. 

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) unități sau acțiuni ale altor FPM.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA prezintă Comisiei proiectul de 
standarde tehnice de reglementare
menționate la primul paragraf până la […].

ESMA prezintă Comisiei proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf până la 31 decembrie 2014.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un instrument financiar derivat este eligibil 
pentru investiții efectuate de un FPM dacă 
este tranzacționat pe o piață reglementată 
menționată la articolul 50 alineatul (1) 
literele (a), (b) sau (c) din Directiva 
2009/65/CE sau pe piața instrumentelor 
financiare derivate extrabursiere și dacă 
îndeplinește în orice situație următoarele 
condiții cumulative:

Un instrument financiar derivat este eligibil 
pentru investiții efectuate de un FPM dacă 
este tranzacționat pe o piață reglementată 
menționată la articolul 50 alineatul (1) 
literele (a), (b) sau (c) din Directiva 
2009/65/CE sau într-un cadru organizat 
conform definiției din [noua DPIF].

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care o agenție de rating de 
credit înregistrată la Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piață (ESMA) 
acordă un rating de credit unui emitent de 
instrumente ale pieței monetare, 
retrogradarea acestuia la un rating inferior 

(d) în cazul în care o agenție de rating de 
credit înregistrată la Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piață (ESMA) 
acordă un rating de credit unui emitent de 
instrumente ale pieței monetare, 
retrogradarea acestuia la un rating inferior 
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celor mai înalte două ratinguri de credit pe 
termen scurt folosite de agenția respectivă 
se consideră a fi o schimbare semnificativă 
în sensul literei (c), iar administratorul 
trebuie să efectueze o nouă procedură de
atribuire;

celor mai înalte două ratinguri de credit pe 
termen scurt folosite de agenția respectivă 
se consideră a fi o schimbare semnificativă 
în sensul literei (c), iar administratorul 
trebuie să efectueze o nouă procedură de
evaluare a calității creditului 
instrumentului de piață monetară pentru 
a asigura faptul că își păstrează calitatea 
ridicată;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 44, acte delegate 
care să specifice următoarele aspecte:

ESMA elaborează, până la 31iulie 2015, 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare pentru a stabili:

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere limitei 
individuale prevăzute la alineatul (2), un 
FPM standard poate combina, dacă acest 
lucru ar duce la investiții de peste 15% din 
activele sale într-o singură entitate, oricare 
dintre următoarele:

(3) Fără a aduce atingere limitei 
individuale prevăzute la alineatul (2), și ca 
o derogare de la articolul 14, un FPM 
standard poate combina, dacă acest lucru ar 
duce la investiții de peste 15% din activele 
sale într-o singură entitate, oricare dintre 
următoarele:

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FPM sau administratorul FPM nu 
solicită și nu finanțează o agenție de 
rating de credit pentru a atribui un rating 
FPM.

eliminat

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) ESMA emite linii directoare în vederea 
stabilirii unor parametrii de referință 
comuni pentru scenariile de simulare a 
situațiilor de criză care trebuie incluse în 
simularea situațiilor de criză luând în 
considerare factorii prevăzuți la alineatul
(1). Liniile directoare sunt actualizate cel 
puțin anual, ținând seama de cele mai 
recente evoluții ale pieței.

(7) ESMA emite linii directoare până la 31 
iulie 2015 în vederea stabilirii unor 
parametrii de referință comuni pentru 
scenariile de simulare a situațiilor de criză 
care trebuie incluse în simularea situațiilor 
de criză luând în considerare factorii 
prevăzuți la alineatul (1). Liniile directoare 
sunt actualizate cel puțin anual, ținând 
seama de cele mai recente evoluții ale 
pieței.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În plus față de metoda marcării la piață 
menționată la alineatele (2) și (3) și de 
metoda marcării la model menționată la 
alineatul (4), activele unui FPM cu VAN 

(5) În plus față de metoda marcării la piață 
menționată la alineatele (2) și (3) și de 
metoda marcării la model menționată la 
alineatul (4), activele unui FPM cu VAN 
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constantă pot fi evaluate, de asemenea, 
folosind metoda costului amortizat.

constantă pot fi evaluate, de asemenea, 
folosind metoda costului amortizat.

Metoda costului amortizat se aplică 
numai în cazul în care se presupune că va 
permite o aproximare adecvată a prețului 
instrumentului.
Având în vedere că riscul de a stabili 
prețuri în mod eronat este mai ridicat în 
cazul activelor pe termen mai lung 
subiacente, utilizarea amortizării ar trebui 
limitată la instrumente cu scadență 
reziduală redusă și dacă nu există o 
sensibilitate deosebită a instrumentelor la 
factorii de piață. O scadență reziduală de 
90 de zile este, în general, considerată 
scadența maximă.
Trebuie să existe praguri de semnificație 
și proceduri de intervenție pentru a 
asigura adoptarea promptă a unor măsuri 
corective în cazul în care prin metoda 
costului amortizat nu se mai poate face o 
aproximare fiabilă a prețului 
instrumentelor: la nivelul portofoliului 
total, pragurile de 10 puncte de bază sunt, 
în general, considerate adecvate.   

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
FPM cu VAN nu se oferă investitorilor de 
retail.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare FPM cu VAN constantă stabilește
și menține o rezervă VAN care are, în orice 
moment, o valoare de cel puțin 3 % din 
valoarea totală a activelor FPM cu VAN 
constantă. Valoarea totală a activelor FPM 
cu VAN constantă se calculează ca suma 
valorilor fiecărui activ al FPM, stabilită în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (3) 
sau (4).

Fiecare FPM cu VAN constantă creează și 
menține, până la 31 decembrie 2014, o 
rezervă VAN care are, în orice moment, o 
valoare de cel puțin 3 % din valoarea totală 
a activelor FPM cu VAN constantă.
Valoarea totală a activelor FPM cu VAN 
constantă se calculează ca suma valorilor 
fiecărui activ al FPM, stabilită în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (3) 
sau (4).

Până la [JO a se introduce data: la cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], toate FPM cu VAN 
constantă create, gestionate sau 
comercializate în Uniune devin FPM cu 
valoarea activului net variabilă. 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a FPM cu VAN 
constantă este notificată imediat cu privire 
la orice scădere a valorii rezervei VAN sub
3 %.

(1) Autoritatea competentă a FPM cu VAN 
constantă și ESMA sunt notificate imediat 
cu privire la documentele necesare pentru 
a dovedi existența rezervei și la orice 
scădere a valorii rezervei VAN sub 3 %.

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul extern înseamnă un sprijin direct 
sau indirect oferit de un terț care are scopul 
sau efectul practic de a garanta lichiditatea 
FPM sau de a stabiliza valoarea activului 
net pe unitate sau pe acțiune a FPM.

Sprijinul extern înseamnă un sprijin direct 
sau indirect oferit de un terț care are scopul 
sau efectul practic de a garanta lichiditatea 
FPM sau de a stabiliza valoarea activului 
net pe unitate sau pe acțiune a FPM. 
Sprijinul extern nu se acordă de nicio 
autoritate publică națională, regională 
sau locală.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Sprijinul extern nu se acordă de nicio 
autoritate publică națională, regională 
sau locală.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Liniile directoare ale ESMA 

Până la 31 iulie 2015, ESMA elaborează 
linii directoare detaliate cu privire la 
sponsorizarea financiară în legătură cu:
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- suma maximă pe care sponsorii o pot 
acorda și condițiile aplicabile;
- caracteristicile sponsorizării;
- durata sponsorizării.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un FPM cu VAN constantă indică în mod 
clar statutul de FPM cu VAN constantă în 
orice document extern sau intern, raport, 
declarație, reclamă, scrisoare sau orice alte 
dovezi scrise emise de acesta sau de 
administratorul acestuia, adresate sau 
destinate spre distribuire în rândul 
potențialilor investitori, deținătorilor de 
unități, acționarilor sau autorităților 
competente ale FPM sau administratorului 
acestuia.

Un FPM cu VAN constantă indică în mod 
clar statutul de FPM cu VAN constantă în 
orice document extern sau intern, raport, 
declarație, reclamă, scrisoare sau orice alte 
dovezi scrise emise de acesta sau de 
administratorul acestuia, adresate sau 
destinate spre distribuire în rândul 
potențialilor investitori, deținătorilor de 
unități, acționarilor sau autorităților 
competente ale FPM sau administratorului 
acestuia.

La cererea investitorului, FPM cu VAN 
constantă comunică VAN.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica de remunerare a FPM este 
transparentă. Prin urmare, FPM instituie 
și aplică politici și practici de remunerare 
care sunt compatibile cu o administrare 
corectă și eficientă a riscurilor, care 
promovează acest tip de administrare și 
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care nu încurajează asumarea unor 
riscuri incompatibile cu profilurile de 
risc, regulamentul sau documentele 
constitutive ale FPM-urilor pe care 
acestea le administrează.
(2) Politicile și practicile de remunerare 
acoperă componentele fixe și variabile cu 
privire la salariile și prestațiile de pensii 
discreționare.
(3) Politicile și practicile de remunerare 
se aplică acelor categorii de personal, 
inclusiv oricărui angajat sau oricărui alt 
membru al personalului cum ar fi, dar nu 
exclusiv, personalului temporar sau 
contractual, care, la nivel de fond sau 
fond subiacent, sunt:
(a) administratori ai fondului;
(b) alte persoane decât administratorii 
fondului care iau decizii de investiții ce 
afectează poziția de risc a fondului;
(c) alte persoane decât administratorii 
fondului care au competența de a exercita 
o influență asupra personalului, inclusiv 
consilierii în materie de politică 
investițională și analiștii;
(d) personal din conducerea superioară, 
persoane responsabile cu asumarea 
riscurilor și persoane cu funcții de 
control; precum și
(e) orice alt angajat sau membru al 
personalului cum ar fi, dar nu exclusiv, 
personalul temporar sau contractual, care 
beneficiază de o remunerație totală care 
se încadrează în treapta de remunerare a 
personalului din conducerea superioară și 
a persoanelor responsabile cu luarea 
deciziilor și ale căror activități 
profesionale au un impact important 
asupra profilului de risc al societăților de 
administrare sau al FPM-urilor pe care le 
administrează.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FPM gestionat, 
administratorul FPM prezintă autorității 
competente a FPM rapoarte de informare 
cel puțin o dată pe trimestru. De asemenea, 
administratorul furnizează informații, la 
cerere, autorității competente a 
administratorului, dacă aceasta este diferită 
de autoritatea competentă a FPM.

(1) Pentru fiecare FPM gestionat, 
administratorul FPM prezintă autorității 
competente a FPM rapoarte de informare 
cel puțin o dată pe trimestru. De asemenea, 
administratorul furnizează informații 
autorității competente a administratorului, 
dacă aceasta este diferită de autoritatea 
competentă a FPM.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente supraveghează
în mod continuu respectarea prezentului 
regulament.

(1) FPM care administrează active în
valoare de peste 10 miliarde EUR sunt 
supravegheate în mod constant de ESMA 
cu privire la respectarea prezentului 
regulament.

Alte fonduri sunt supravegheate în mod 
constant de autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a FPM este 
responsabilă cu supravegherea 

(3) ESMA și autoritatea competentă a 
FPM, după caz, în funcție de tipul de 
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conformității cu obligațiile prevăzute în 
regulile sau în actele constitutive ale 
fondului, precum și cu obligațiile prevăzute 
în prospect, care trebuie să fie conforme cu 
prezentul regulament.

FPM pentru a cărui supraveghere sunt 
responsabile, sunt responsabile cu 
supravegherea conformității cu obligațiile 
prevăzute în regulile sau în actele 
constitutive ale fondului, precum și cu 
obligațiile prevăzute în prospect, care 
trebuie să fie conforme cu prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă a 
administratorului este responsabilă cu 
monitorizarea gradului de adecvare a 
mecanismelor și a organizării 
administratorului, astfel încât 
administratorul FPM să fie în măsură să 
respecte obligațiile și normele referitoare la 
constituirea și funcționarea tuturor FPM pe 
care le gestionează.

(4) ESMA și autoritatea competentă a 
administratorului, după caz, în funcție de 
tipul de FPM pentru a cărui supraveghere 
sunt responsabile, sunt responsabile cu 
monitorizarea gradului de adecvare a 
mecanismelor și a organizării 
administratorului, astfel încât 
administratorul FPM să fie în măsură să 
respecte obligațiile și normele referitoare la 
constituirea și funcționarea tuturor FPM pe 
care le gestionează.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente monitorizează 
OPCVM sau FIA stabilite sau 
comercializate pe teritoriul acestora pentru 
a se asigura că acestea nu folosesc 
denumirea de FPM sau nu sugerează că 

(5) ESMA și autoritățile competente, după 
caz, în funcție de tipul de FPM pentru a 
cărui supraveghere sunt responsabile,
monitorizează OPCVM sau FIA stabilite 
sau comercializate pe teritoriul acestora 
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sunt un FPM decât în cazul în care respectă 
prezentul regulament.

pentru a se asigura că acestea nu folosesc 
denumirea de FPM sau nu sugerează că 
sunt un FPM decât în cazul în care respectă 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente dispun de toate 
competențele de supraveghere și de 
investigare necesare pentru exercitarea 
funcțiilor lor în temeiul prezentului 
regulament.

(1) ESMA și autoritățile competente, după 
caz, în funcție de tipul de FPM pentru a 
cărui supraveghere sunt responsabile,
dispun de toate competențele de 
supraveghere și de investigare necesare 
pentru exercitarea funcțiilor lor în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare la articolul 30 alineatul 
(1) prima teză, un OPCVM sau un FIA 
existent care îndeplinește criteriile incluse 
în definiția unui FPM cu VAN constantă 
prevăzute la articolul 2 alineatul (10) 
constituie o rezervă VAN de cel puțin:

eliminat

(a) 1 % din valoarea totală a activelor 
FPM cu VAN constantă, în termen de un 
an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament;
(b) 2% din valoarea totală a activelor 
FPM cu VAN constantă, în termen de doi 
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ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament;
(c) 3% din valoarea totală a activelor 
FPM cu VAN constantă, în termen de trei 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatului (3) de la 
prezentul articol, trimiterea la procentul 
de 3 % de la articolele 33 și 34 se 
interpretează ca trimitere la valorile 
rezervei VAN menționate la alineatul (3) 
literele (a), (b) și (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 13 și 19 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 13 și 19 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Comisia 
adoptă actele delegate menționate la 
articolele 13 și 19 cel târziu până la 31 
iulie 2015.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul general:

Sectorul bancar paralel este sistemul de intermediere de credite care implică entități și 
activități din afara sistemului bancar obișnuit. Băncile din sistemul paralel nu sunt 
reglementate ca băncile, dar desfășoară activități similare celor bancare. Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară (CSF) a estimat cu aproximație dimensiunea întregului sistem bancar 
paralel la circa 51 000 de miliarde EUR în 2011. Această valoare reprezintă 25-30 % din 
totalul sistemului financiar și jumătate din valoarea activelor bancare. Prin urmare, sistemul 
bancar paralel are o mare importanță sistemică pentru sistemul financiar din Europa.

FPM ar trebui considerate entități importante din sectorul bancar paralel.

Un fond de piață monetară (FPM) este un fond mutual care investește în datorii pe termen 
scurt precum instrumentele de piață monetară emise de bănci, guverne sau întreprinderi. 
Instrumentele de piață monetară includ, de obicei, bonuri de trezorerie, titluri comerciale de 
valoare sau certificate de depozit.  

Având în vedere interconexiunea sistemică a fondurilor de piață monetară (FPM) cu sectorul 
bancar și cu finanțele publice și ale întreprinderilor, Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
(CSF), Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (International 
Organisation of Securities Commissions - IOSCO), Comitetul european pentru risc sistemic 
(European Systemic Risk Board - CERS), Comisia Europeană (CE) și Parlamentul European 
(PE) au stabilit că acestea sunt o entitate importantă din sistemul bancar paralel. 

Astfel cum a subliniat Parlamentul European în raportul său referitor la sistemul bancar 
paralel adoptat la 20 noiembrie 2012, FPM ar trebui, ca o prioritate, să facă obiectul unor 
măsuri necesare pentru a reduce riscurile specifice de retrageri pentru a conferi mai multă 
stabilitate sistemului financiar.  

Rolul și importanța FPM:

FPM reprezintă o sursă importantă de finanțare pe termen scurt pentru instituții financiare, 
întreprinderi și guverne. În Europa, aproximativ 22 % din titlurile de natura datoriei pe termen 
scurt emise de guverne sau de sectorul întreprinderilor sunt deținute de FPM. Aceste fonduri 
dețin 38 % din datoria pe termen scurt emisă de sectorul bancar. În total, FPM au în UE un 
portofoliu de active în valoare de aproximativ 1 000 miliarde EUR. 

FPM au jucat un rol important în criza financiară din 2007-2008.
În Europa, o serie de așa-numite „FPM consolidate� au fost afectate de criza de pe piața de 
credite ipotecare „subprime” din SUA din vara lui 2007 , iar activitatea lor a trebuit fie 
susținută de bănci care le-au sponsorizat, fie suspendată. Prin comparație, SUA s-au 
confruntat cu o criză de proporții mult mai mari când un fond foarte important, Reserve 
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Primary Fund, a scăzut sub valoarea nominală,  adică nu a fost capabil să-și mențină valoarea 
activelor nete la 1 USD, ca urmare a colapsului băncii Lehman Brothers. Acest fapt a atras 
retrageri din FPM de aproximativ 310 miliarde USD - circa 10% din totalul activelor 
administrate - în numai câteva zile, ceea ce a creat o tulburare a pieței titlurilor comerciale de 
valoare și a forțat autoritățile din SUA să intervină, incluzând crearea a două facilități de 
lichidități și extinderea garanției depozitelor (documentul CERS din 2012 privind FPM).  

Având în vedere acest rol important în cadrul crizei, FPM au determinat autoritățile de 
reglementare de pe ambele maluri ale Atlanticului să revizuiască la scară largă cadrul de 
reglementare aplicabil în cazul acestora. În Europa s-au adoptat, în 2010, noi linii directoare 
prin care s-au impus standarde stricte în ceea ce privește calitatea creditelor și scadența 
titlurilor subiacente și o mai bună comunicare cu investitorii. Deși se consideră că aceste 
inițiative au îmbunătățit în mod semnificativ reglementarea FPM, discuțiile continuă, atât în 
Statele Unite (SUA), cât și la nivel internațional, cu privire la modul în care se pot reduce 
riscurile sistemice asociate FPM și, în special, vulnerabilitatea acestora în fața retragerilor 
investitorilor. 

 Prin urmare, raportorul consideră că, având în vedere această importanță sistemică a FPM și 
rolul uriaș pe care acestea le-au avut în timpul crizei financiare, propunerea legislativă a CE 
de a reglementa sectorul FPM trebuie salutată. 

Propunerea CE și sugestiile raportorului:

Având în vedere aceste puncte structurale slabe și faptul că investitorii văd banii depuși la un 
FPM ca o investiție garantată, este nevoie de un cadru de reglementare strict pentru a aborda 
transformarea lichidității și a scadenței și a conferi FPM mai multă stabilitate, fără a le 
periclita rolul important în finanțarea pe termen scurt a economiei reale. Propunerea CE 
consolidează cerințele în materie de lichiditate, diversificare și concentrare și le face mai 
transparente și mai stabile.

Raportorul salută aceste măsuri, dar este de părere că ar trebui să se facă mai multe demersuri 
în ceea ce privește următoarele aspecte. 

În primul rând, pentru a aborda eventualele retrageri cât se poate de eficient și pentru a conferi 
sistemului financiar mai multă stabilitate, trebuie adoptate măsuri suplimentare privind 
fondurile cu VAN constantă. Așa cum a subliniat PE în raportul său referitor la sistemul 
bancar paralel, raportorul consideră că FPM care oferă o valoare a activului net (VAN) stabilă 
ar trebui să facă obiectul unor măsuri destinate să reducă riscurile specifice asociate 
componentei lor de VAN stabilă și să internalizeze costurile ce decurg din aceste riscuri. În 
opinia raportorului, această internalizare a costurilor se realizează cel mai bine printr-o 
rezervă de capital de 3%, care trebuie creată până la sfârșitul lui 2014. Până la sfârșitul lui 
2019, toate fondurile cu VAN constantă trebuie să devină fonduri cu VAN variabilă, deoarece 
o astfel de transformare va crește transparența FPM în ceea ce privește valoarea reală a 
activelor subiacente și, prin urmare, le va face mai puțin sensibile în cazul retragerilor. 

În plus, având în vedere faptul că paradisurile fiscale sunt în dezavantajul economiei 
internaționale și că lupta împotriva acestora se află în centrul agendei internaționale, astfel 
cum s-a afirmat în cadrul reuniunii G20 de la Sankt Petersburg în septembrie 2013, precum și 
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de către miniștrii de finanțe și de guvernatorii băncilor centrale ale G20 în februarie 2013, și 
cum Parlamentul European a recunoscut în raportul său din mai 2013 referitor la combaterea 
fraudelor, a evaziunii și a paradisurilor fiscale, și având în vedere că o foarte mare parte din 
activitățile din sectorul bancar paralel au loc în paradisurile fiscale, aici aflându-se și o mare 
parte a entităților din acest sector, raportorul are convingerea că trebuie luate măsuri pentru a 
ne asigura că FPM nu sunt create în paradisuri fiscale.   

De asemenea, raportorul este de părere că activele eligibile în care FPM pot investi ar trebui 
extinse într-un anumit procentaj către părți ale altor FPM, cu condiția să se îndeplinească o 
serie de condiții stricte.

Raportorul salută celelalte măsuri propuse de CE în vederea creșterii transparenței, dar 
consideră că această transparență ar trebui extinsă pentru a acoperi și politicile și practicile de 
remunerare ale FPM. În plus, fondurile cu VAN constantă ar trebui să poată oricând comunica 
investitorilor VAN a unităților.

Pentru a avea o imagine cât mai corectă asupra valorii activelor FPM și a politicii acestora în 
materie de riscuri asumate, ar putea fi utilă acordarea unui rating de către o agenție de rating 
recunoscută. Deși raportorul este împotriva oricărei forme de încredere mecanică într-un 
rating extern, acesta nu susține însă demersul de a interzice unui FPM să solicite sau să 
finanțeze acordarea unui rating de către o agenție recunoscută de ESMA, cu condiția 
respectării tuturor dispozițiilor din regulamentele privind agențiile de rating. Din această 
perspectivă, este, de asemenea, esențial ca metoda de evaluare internă să fie una fiabilă, 
funcțională și lipsită de orice conflict de interese posibil.

Pentru a evalua produsele financiare în care au investit FPM, este extrem de important ca 
metoda de evaluare să fie una solidă și fiabilă. Prin urmare, raportorul consideră că modelul 
costului amortizat folosit de fondurile cu VAN constantă este util, cu condiția să fie 
îndeplinite mai multe condiții, în special faptul că limita maximă a scadenței reziduale ar 
trebui să fie de 90 de zile și faptul că ar trebui luate măsuri corective în cazul în care prin 
metoda costului amortizat nu se mai poate face o aproximare fiabilă a prețului instrumentelor. 

Sprijinul acordat fondurilor cu VAN constantă de sponsori trebuie să fie limitat la suma 
necesară creării rezervei de capital. În cazuri excepționale, și fondurile cu VAN variabilă pot 
solicita sprijin extern, dar acesta nu va fi acordat de nicio autoritate publică națională, 
regională sau locală.
În plus, este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește suma maximă cu care poate 
fi sprijinit un fond cu VAN variabilă, durata maximă și forma pe care o poate avea această 
sponsorizare.
ESMA va elabora, prin urmare, liniile directoare detaliate necesare.

Având în vedere importanța sistemică a mai multor FPM, și în conformitate cu viitoarea 
supraveghere directă a băncilor sistemice de către BCE în cadrul uniunii bancare, raportorul 
consideră că ESMA ar trebui să fie responsabilă cu supravegherea directă a FPM cu cea mai 
mare importanță sistemică, în colaborare cu autoritatea competentă.


