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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ 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.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 
2004/39/CE și 2009/…/CE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0207),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0040/2009),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să se limiteze la 
administrarea organismele de plasament 
colectiv, care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită pe principiul repartizării 
riscurilor în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu se aplică
administrării fondurilor de pensii sau
administratorilor de investiții negrupate, 
precum fondurile de dotare, fondurile 
suverane de investiții sau activele deținute 

(5) Domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui să se limiteze la 
administrarea organismelor de plasament 
colectiv care strâng fonduri de la o serie de 
investitori în vederea investirii acestora în 
conformitate cu o politică de investiții 
definită în interesul respectivilor 
investitori. Prezenta directivă nu ar trebui
să se aplice administratorilor de investiții 
negrupate, precum fondurile de dotare, 
fondurile suverane de investiții, băncile 
centrale sau activele deținute în nume 
propriu de către instituții de credit, fonduri 
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în nume propriu de către instituții de credit, 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare.
Prezenta directivă nu se aplică investițiilor 
administrate în mod activ, cum ar fi 
certificatele de depozit, contractele futures 
administrate sau obligațiunile indexate.
Sub incidența ei trebuie însă să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
investiții colective care nu trebuie
autorizați ca OPCVM. Pentru a presta 
servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu trebuie să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

de pensii sau întreprinderi de asigurare sau 
reasigurare. Pentru a beneficia de scutirile 
prevăzute în prezenta directivă, AFIA în 
cauză ar trebui să îndeplinească continuu 
condițiile pentru scutirile respective.
Prezenta directivă ar trebui însă să se 
aplice administratorilor tuturor 
organismelor de investiții colective care nu 
trebuie autorizate ca OPCVM. Pentru a 
presta servicii legate de FIA, societățile de 
investiții autorizate în temeiul Directivei 
2004/39/CE privind piețele instrumentelor 
financiare nu ar trebui să fie obligate să 
obțină autorizația în temeiul prezentei 
directive. Societățile de investiții pot însă 
presta servicii de investiții legate de FIA 
dacă și în măsura în care unitățile sau 
acțiunile acestor fonduri pot fi 
comercializate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

 Scutirile ar trebui să fie limitate pentru a asigura un mediu concurențial echitabil.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a evita impunerea unor 
obligații excesive sau disproporționate, 
prezenta directivă prevede o scutire pentru 
AFIA ale căror FIA totale aflate în 
administrare se situează sub un prag de 
100 de milioane de EUR. Este puțin 
probabil ca activitatea acestor AFIA să 
aibă o influență semnificativă asupra 
stabilității financiare și a eficienței pieței. 
Administratorilor care administrează doar 
FIA care nu utilizează leverage-ul și care 
nu acordă investitorilor dreptul la 

eliminat
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rambursare pentru o perioadă de cinci ani 
li se aplică un prag special de 500 de 
milioane de EUR. Acest prag special este 
justificat de faptul că este și mai puțin 
probabil ca administratorii fondurilor 
care nu utilizează leverage-ul, specializați 
in investiții pe termen lung, să producă 
riscuri sistemice. Mai mult, blocarea pe o 
perioadă de cinci ani a investitorilor 
elimină riscurile de lichiditate. AFIA care 
nu intră sub incidența prezentei directive 
trebuie să continue să fie supuse 
dispozițiilor pertinente din legislațiile 
naționale. Acestora trebuie însă să li se 
permită să fie tratați drept AFIA cu 
condiția respectării procedurii specifice 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă trebuie
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Comunitate. 
În plus, AFIA autorizați trebuie să aibă 
dreptul de a comercializa FIA investitorilor
profesioniști în Comunitate, sub rezerva 
unei proceduri de notificare.

(7) Scopul prezentei directive este 
stabilirea unui cadru de reglementare și 
supraveghere armonizat și riguros pentru 
activitățile AFIA. Autorizarea în 
conformitate cu prezenta directivă ar trebui
să acopere serviciile de management și 
administrare a FIA în întreaga Comunitate. 
În plus, AFIA autorizați ar trebui să aibă 
dreptul de a comercializa FIA domiciliate
în Comunitate către investitorii 
profesioniști din întreaga Comunitate, sub 
rezerva unei proceduri de notificare.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a aduce atingere aplicării altor 
instrumente ale dreptului comunitar, statele 
membre pot impune obligații mai stricte 
AFIA atunci când aceștia comercializează 
FIA investitorilor de retail sau când 
comercializează același FIA atât 
investitorilor profesioniști, cât și 
investitorilor de retail, indiferent dacă 
unitățile sau acțiunile acestui FIA sunt
comercializate transfrontalier sau pe piața 
națională. Aceste două excepții permit 
statelor membre impunerea garanțiilor 
suplimentare pe care le consideră necesare 
pentru protecția investitorilor de retail. 
Aceste dispoziții țin cont de faptul că FIA 
sunt deseori nelichide și supuse unui risc 
ridicat de pierderi substanțiale de capital. 
În general, strategiile de investiții 
referitoare la FIA nu sunt adaptate la 
profilul sau nevoile investitorilor de retail. 
Ele sunt mai degrabă adaptate pentru 
investitorii profesioniști și investitorii care 
dispun de un portofoliu de investiții 
suficient de mare pentru a absorbi riscurile 
de pierdere mai mari asociate acestor 
investiții. Statele membre pot permite însă 
comercializarea pe teritoriul lor a tuturor 
sau a anumitor tipuri de FIA administrate 
de AFIA investitorilor de retail. Având în 
vedere articolul 19 alineatele (4) și (5) din 
Directiva 2004/39/CE, statele membre 
trebuie să se asigure de existența 
dispozițiilor adecvate atunci când permit 
comercializarea FIA investitorilor de 
retail. Societățile de investiții autorizate în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE care 
prestează servicii de investiții pentru 
clienții de retail trebuie să ia în considerare 
aceste garanții suplimentare atunci când 
evaluează dacă un anumit FIA este 
corespunzător sau adecvat pentru un 

(9) Fără a aduce atingere aplicării altor 
instrumente ale dreptului comunitar, statele 
membre pot impune obligații mai stricte 
AFIA atunci când aceștia comercializează 
FIA exclusiv către micii investitori sau 
când comercializează același FIA atât către 
investitori profesioniști, cât și către micii 
investitori, indiferent dacă unitățile sau 
acțiunile acestui FIA sunt comercializate 
transfrontalier sau pe piața națională. 
Aceste două excepții permit statelor 
membre impunerea garanțiilor 
suplimentare pe care le consideră necesare 
pentru protecția micilor investitori. Aceste 
dispoziții țin cont de faptul că FIA sunt 
deseori nelichide și supuse unui risc ridicat 
de pierderi substanțiale de capital. În 
general, strategiile de investiții referitoare 
la FIA nu sunt adaptate la profilul sau 
nevoile micilor investitori. Ele sunt mai 
degrabă adaptate pentru investitorii 
profesioniști și investitorii care dispun de 
un portofoliu de investiții suficient de mare 
pentru a absorbi riscurile de pierdere mai 
mari asociate acestor investiții. Statele 
membre pot permite însă comercializarea 
pe teritoriul lor a anumitor tipuri de FIA 
administrate de AFIA către micii 
investitori, cu excepția fondurilor cu o 
investiție subiacentă de 30% în FIA care 
nu beneficiază de pașaportul european de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive și a fondurilor de tip „feeder” 
care investesc în FIA de tip „master” care 
nu beneficiază de pașaportul european de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive. Având în vedere articolul 19 
alineatele (4) și (5) din Directiva 
2004/39/CE, statele membre ar trebui să se 
asigure de existența dispozițiilor adecvate 
atunci când permit comercializarea FIA 
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investitor de retail. În cazul în care un stat 
membru permite pe teritoriul său 
comercializarea FIA investitorilor de 
retail, această posibilitate trebuie să fie 
disponibilă indiferent de statul membru în 
care este domiciliat AFIA, iar orice 
dispoziții suplimentare trebuie aplicate fără 
discriminare.

către micii investitori. Societățile de 
investiții autorizate în conformitate cu 
Directiva 2004/39/CE care prestează 
servicii de investiții pentru clienții obișnuiți
trebuie să ia în considerare aceste garanții 
suplimentare atunci când evaluează dacă 
un anumit FIA este corespunzător sau 
adecvat pentru un anumit client obișnuit. În 
cazul în care un stat membru permite pe 
teritoriul său comercializarea FIA către 
micii investitori, această posibilitate ar 
trebui să fie disponibilă indiferent de statul 
membru în care este domiciliat AFIA, iar 
orice dispoziții suplimentare ar trebui
aplicate fără discriminare. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În conformitate cu principiul 
proporționalității și recunoscând 
suprapunerea considerabilă dintre 
cerințele de autorizare prevăzute în 
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 
2009 de coordonare a actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM)(reformare)1 și 
cele prevăzute în prezenta directivă, 
administratorii autorizați fie în temeiul 
directivei în cauză, fie în temeiul prezentei 
directive ar trebui să fie îndreptățiți să fie 
autorizați și în temeiul celeilalte directive, 
sub rezerva respectării cerințelor 
suplimentare relevante pentru noua 
autorizare. În această privință, ar trebui 
să fie posibilă efectuarea de trimiteri 
încrucișate între documente, cu condiția 
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ca informațiile din documentele respective 
să fi rămas neschimbate. Directiva 
2009/65/CE ar trebui modificată pentru a 
se obține același rezultat.
1 JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează să simplifice și să accelereze procesul și să evite suprapunerea 
lucrărilor și dublarea costurilor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura continuitatea și 
regularitatea serviciilor de administrare 
prestate de AFIA, este necesar să se 
prevadă aplicarea de cerințe minime de 
capital. Cerințele de capital permanent 
trebuie să acopere posibila expunere a 
AFIA la riscurile legate de răspunderea 
profesională în cadrul activității lor, 
inclusiv serviciile de administrare prestate 
în temeiul unei delegări sau pe baza unui 
mandat.

(11) Pentru a asigura continuitatea și 
regularitatea serviciilor de administrare 
prestate de AFIA, este necesar să se 
prevadă aplicarea de cerințe minime de 
capital. Cerințele de capital permanent ar 
trebui să acopere posibila expunere a AFIA 
la riscurile legate de răspunderea 
profesională în cadrul activității lor, 
inclusiv al serviciilor de administrare 
prestate în temeiul unei delegări sau pe 
baza unui mandat. Cerința privind 
fondurile proprii ar trebui să facă obiectul 
plafonului prevăzut în Directiva 
2009/65/CE. În plus, fondurile proprii ar 
trebui investite în active lichide sau active 
ușor convertibile în numerar pe termen 
scurt și nu ar trebui să includă poziții 
speculative.

Or. en

Justificare

Aliniere parțială la considerentul 9 din Directiva OPCVM.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Declarația liderilor de la finalul 
Summitului G20 de la Pittsburgh din 24-
25 septembrie 2009 a prezentat consensul 
internațional privind remunerarea 
personalului din bănci și alte companii 
prestatoare de servicii financiare de o 
importanță sistemică. Principiile în cauză 
ar trebui să se aplice AFIA care intră sub 
incidența prezentei directive. Comisia ar 
trebui să elaboreze măsuri de aplicare în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Comisia ar trebui să se asigure că 
cerințele privind depozitarii stipulate în 
prezenta directivă se aplică depozitarilor 
OPCVM-urilor și, în acest sens, ar trebui 
să revizuiască în consecință Directiva 
2009/65/CE, cel mai târziu la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerență transsectorială.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Deși este oportună recunoașterea acestor 
diferențe, trebuie ca evaluarea activelor să 
fie efectuată de o entitate independentă de 
AFIA.

(13) O evaluare fiabilă și obiectivă este 
esențială pentru protejarea intereselor 
investitorilor. Diferiții administratori 
utilizează metodologii și sisteme diferite de 
evaluare a activelor, în funcție de activele 
și piețele pe care investesc cu precădere. 
Este oportună recunoașterea acestor 
diferențe. Procesul de evaluare a activelor 
și de calculare a valorii nete a activelor 
(VNA) ar trebui să fie independent de 
funcțiile de administrare ale AFIA. Dacă 
este cazul, evaluarea activelor și 
calcularea VNA pot fi delegate de AFIA 
unei terțe părți.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În conformitate cu prezenta directivă 
AFIA, poate delega responsabilitatea 
executării funcțiilor sale. AFIA trebuie 
însă să rămână responsabil pentru 
executarea corespunzătoare a funcțiilor 
sale și respectarea normelor stabilite în 
prezenta directivă.

(14) În conformitate cu prezenta directivă,
AFIA poate delega executarea unora 
dintre funcțiile sale. AFIA trebuie însă să 
rămână responsabil pentru executarea 
corespunzătoare a funcțiilor sale și 
respectarea normelor stabilite în prezenta 
directivă.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de leverage ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
sau naștere unor anumite riscuri trebuie să 
se supună unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de leverage în 
strategiile lor de investiții trebuie supuse
unor cerințe speciale. Respectivele AFIA 
trebuie obligate să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente de 
leverage și sursele de acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor de leverage ale 
respectivelor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

(15) Având în vedere că AFIA care 
utilizează în strategiile lor de investiții 
niveluri ridicate de levier ar putea să 
contribuie în anumite condiții la crearea de 
riscuri sistemice sau de piețe dezordonate, 
AFIA care utilizează anumite tehnici care 
dau naștere unor riscuri deosebite ar trebui 
să fie supuși unor cerințe speciale. 
Informațiile necesare pentru a depista, a 
monitoriza și a răspunde acestor riscuri nu 
au fost colectate în mod uniform în 
Comunitate și nici partajate între statele 
membre astfel încât să ajute la identificarea 
surselor potențiale de risc pentru 
stabilitatea piețelor financiare din 
Comunitate. Pentru a remedia această 
situație, AFIA care utilizează în mod 
regulat grade ridicate de levier în strategiile 
lor de investiții ar trebui supuși unor 
cerințe speciale. Respectivii AFIA ar trebui
obligați să stabilească limite de levier 
pentru fiecare dintre FIA pe care le 
administrează și să comunice informații 
privind utilizarea de instrumente cu efect 
de levier și sursele acestora. Aceste 
informații trebuie grupate și partajate cu 
alte autorități din Comunitate, facilitând 
astfel analiza colectivă a impactului 
instrumentelor cu efect de levier ale 
respectivilor AFIA asupra sistemului 
financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta. Autoritățile competente 
ar trebui să comunice aceste informații 
Comitetului european pentru riscuri 
sistemice (CERS) instituit în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. …/2009 
(Regulamentul CERS) și Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
instituite în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. …/2009 (Regulamentul AEVMP) care 
urmează să le utilizeze pentru îndeplinirea 
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sarcinilor lor.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Este considerată necesară autorizarea 
Comisiei de a impune limite ale nivelului 
de leverage care poate fi utilizat de AFIA , 
în special în cazurile în care AFIA 
utilizează în mod regulat niveluri ridicate 
de leverage. Limitele nivelurilor maxime 
de leverage trebuie să țină seama de 
aspecte legate de sursele leverage-ului și 
de strategiile utilizate de AFIA. Aceste
trebuie, de asemene, să țină seama de 
faptul că majoritatea AFIA care utilizează 
un nivel ridicat de leverage, îl gestionează 
în mod dinamic. În acest sens limitele 
leverage-ului ar putea, de exemplu, să fie 
reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită a 
nivelului mediu de leverage utilizat în 
timpul unei perioade predeterminate (de 
exemplu o lună sau un trimestru).

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de levier se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Se consideră necesar să se permită 
Comisiei să impună, în circumstanțe 
excepționale, limite ale nivelului de levier
care poate fi utilizat de AFIA, în special în 
cazurile în care AFIA utilizează în mod 
regulat niveluri ridicate de levier. Limitele 
nivelurilor maxime de levier ar trebui să 
țină seama de aspecte legate de sursele 
levierului și de strategiile utilizate de 
AFIA. Acestea ar trebui, de asemenea, să 
țină seama de faptul că majoritatea AFIA 
care utilizează un nivel ridicat de levier îl 
gestionează în mod dinamic. În acest sens,
limitele levierului ar putea, de exemplu, să 
fie reprezentate de un prag care nu poate fi 
încălcat în nici un moment sau de o limită a 
nivelului mediu de levier utilizat într-o 
perioadă predeterminată (de exemplu o 
lună sau un trimestru). Comisia ar trebui 
să țină seama de opiniile Comitetului 
european pentru riscuri sistemice atunci 
când își exercită competențele de a stabili 
limite pentru levier.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Vânzarea în lipsă joacă un rol 
important în funcționarea piețelor 
financiare și este o tehnică legitimă de 
investiții. Cu toate acestea, există 
preocupări cu privire la faptul că, în 
special în condiții extreme de piață, 
vânzarea în lipsă poate contribuie la 
destabilizarea pieței. Prin urmare, 
vânzarea în lipsă ar trebui să se realizeze 
într-un cadru de reglementare armonizat 
pentru a reduce potențialele efecte 
destabilizatoare pe care le poate genera.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
fie în măsură să evalueze influența pe care 
acest fapt îl poate avea pe termen mediu și 
scurt asupra situației lor economice și 
sociale. În acest sens, AFIA care 
gestionează FIA care sunt în situația de a 
exercita o influență determinantă asupra 
unei societăți, cotate sau nu, trebuie să fie 
supuse unor cerințe speciale, mai precis să 
notifice existența acestei poziții și să 
comunice societății și tuturor acționarilor 
săi informații cu privire la intențiile sale 

(17) Este necesar să se asigure că un AFIA 
comunică tuturor societăților asupra cărora 
poate exercita o influență dominantă 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
fie în măsură să evalueze influența pe care 
acest fapt îl poate avea pe termen mediu și 
scurt asupra situației lor economice și 
sociale. Atunci când AFIA administrează 
FIA care sunt în situația de a exercita o 
influență dominantă asupra unui emitent 
ale cărui acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
informațiile sunt comunicate în 
conformitate cu Directiva 2004/25/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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referitoare la evoluția viitoare a acestuia și 
la alte schimbări planificate în societatea 
controlată. Pentru a garanta transparența 
referitor la societatea controlată, trebuie să 
se aplice obligații de raportare mai stricte. 
Rapoartele anuale ale FIA relevante trebuie
completate cu informații specifice tipului 
de investiție și societății controlate.

din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare1 și cu Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește 
informația referitoare la emitenții ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată2. 
Pentru a asigura un mediu concurențial 
echitabil pentru emitenți și pentru 
societățile necotate în care investesc 
AFIA, cerințele din prezenta directivă ar 
trebui să li se aplice administratorilor 
unor FIA care sunt în situația de a 
exercita o influență dominantă asupra 
unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată 
doar dacă și în măsura în care aceste 
cerințe depășesc dispoziții existente de 
drept comunitar aplicabile emitenților. În 
acest sens, AFIA care gestionează FIA care 
sunt în situația de a exercita o influență 
determinantă asupra unei societăți necotate
ar trebui să fie supuși unor cerințe 
speciale, îndeosebi să notifice existența 
acestei poziții și să comunice societății și 
tuturor celorlalți acționari ai săi informații 
cu privire la intențiile AFIA referitoare la 
evoluția viitoare a activității și la alte 
schimbări planificate în societatea 
controlată. Pentru a garanta transparența în 
ceea ce privește societatea controlată, ar 
trebui să se aplice obligații de raportare 
mai stricte. Rapoartele anuale ale FIA 
relevante ar trebui completate cu 
informații specifice tipului de investiție și 
societății controlate.
1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
2 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificare

Acest principiu este complementar considerentului 17a (nou) și se reflectă în modificările 
aduse articolelor 26-30.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este necesar să se asigure că 
societățile din portofoliu nu sunt supuse 
unor cerințe mai stricte decât cele 
aplicabile oricăror alți emitenți sau 
societăți necotate care beneficiază de 
investiții private altele decât din partea 
unui AFIA.
În acest sens, Comisia ar trebui să 
revizuiască legislația relevantă în materie 
de societăți comerciale, precum și 
directivele relevante din domeniul 
financiar până cel târziu la data intrării 
în vigoare a prezentei directive și să facă 
modificările legislative necesare care să 
asigure un mediu concurențial echitabil 
între societățile din portofoliu și celelalte 
societăți.

Or. en

Justificare

Acest principiu este complementar considerentului 17 și se reflectă în modificările aduse 
articolelor 26-30.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Prezenta directivă nu ar trebui să 
impună sarcini prea mari asupra FIA 
mici care nu generează riscuri sistemice și 
nu pun în pericol integritatea piețelor. 
Unul dintre instrumentele pentru 
atingerea acestui obiectiv este reprezentat 
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de aplicarea adecvată a principiului 
proporționalității. Acest principiu ar 
trebui să se aplice atât cerințelor impuse 
AFIA, FIA, depozitarilor și evaluatorilor, 
cât și exercitării competențelor de 
supraveghere. Prin urmare, toate 
măsurile din prezenta directivă, inclusiv 
măsurile de aplicare, ar trebui să se 
bazeze pe principiul proporționalității în 
ceea ce privește natura, amploarea și 
complexitatea activității lor.

Or. en

Justificare

Definiția proporționalității este preluată din Directiva Solvență II și adaptată.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) AFIA trebuie să aibă posibilitatea de 
a comercializa FIA domiciliate în țări 
terțe atât investitorilor profesioniști din 
statul membru de origine al AFIA, cât și 
din alte state membre. Acest drept trebuie 
supus unei proceduri de notificare și 
existenței unei convenții fiscale cu țare 
terță în cauză care să permită un schimb 
eficient de informații cu autoritățile 
fiscale din țara de domiciliu a 
investitorilor comunitari. Având în vedere 
faptul că aceste FIA și țara terță în care 
sunt domiciliate trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie mai întâi stabilite prin măsurile de 
implementare, drepturile acordate în 
temeiul directivei de a comercializa 
investitorilor profesionali FIA domiciliate 
în țări terțe trebuie să intre în vigoare la 
trei ani de la terminarea perioadei de 
transpunere. În același timp, statele 
membre pot permite sau pot continua să 

(19) Orice investitor european ar trebui să 
poată investi din proprie inițiativă într-un 
fond dintr-o țară terță în conformitate cu 
regimul național aplicabil plasamentelor 
private. Cu toate acestea, într-un astfel de 
caz, ar trebui asigurate transparența 
fondului și monitorizarea eficace a 
potențialelor riscuri sistemice. În acest 
scop, în cazul în care AFIA are domiciliul 
într-o țară terță, autoritatea competentă a 
statului membru în care este comercializat 
FIA relevant ar trebui să aibă un acord de 
cooperare și schimb de informații privind 
riscurile sistemice cu autoritățile 
competente din țara terță în cauză. În 
plus, pentru finalizarea pieței interne, 
FIA domiciliate în Europa și administrate 
de un AFIA din Europa ar trebui să 
beneficieze de un pașaport de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive. Așa cum OPCVM beneficiază 
de marca OPCVM, FIA domiciliate în 



PR\796533RO.doc 19/84 PE430.709v01-00

RO

permită AFIA să comercializeze FIA 
domiciliate în țări terțe investitorilor 
profesionali de pe teritoriul lor în 
condițiile respectării legislației naționale. 
În baza drepturilor acordate în temeiul 
prezentei directive, în aceasta perioadă de 
trei ani AFIA pot însă să nu 
comercializeze asemenea FIA 
investitorilor profesionali din alte state 
membre.

Comunitate ar trebui să beneficieze de o 
marcă europeană similară, care să 
certifice investitorilor respectarea 
standardelor prevăzute în prezenta 
directivă, consolidate de cerința ca 
depozitarul și FIA să aibă domiciliul în 
același stat membru. Aceste dispoziții nu 
ar trebui să fie ocolite prin structuri de tip 
„master-feeder”. Prin urmare, când un 
FIA de tip „feeder” investește într-un 
fond de tip „master” care nu ar putea să 
beneficieze de un pașaport european de 
comercializare în temeiul prezentei 
directive, nici FIA de tip „feeder” nu ar 
trebui să beneficieze de pașaportul 
european. Aceste dispoziții nu ar trebui să 
fie ocolite prin structuri de tip fonduri de 
fonduri. Prin urmare, atunci când un 
astfel de FIA investește peste 30% în FIA 
care nu ar putea beneficia de un pașaport 
european, fondurile respective ale FIA nu 
ar trebui să beneficieze de pașaportul 
european.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță sarcinile sale de 
depozitare cu privire la FIA domiciliate în 
respectiva țară, cu condiția ca legislația 
acele țări să garanteze un nivel de protecție 
al intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA trebuie să aibă posibilitatea de a 
numi un evaluator independent stabilit într-

(20) Este oportun să se permită AFIA să 
delege sarcini administrative unei entități 
stabilite într-o țară terță cu condiția 
existenței garanțiilor necesare. În mod 
similar, un depozitar poate delega unui 
depozitar dintr-o țară terță unele dintre 
sarcinile sale de depozitare cu privire la 
FIA domiciliate în respectiva țară, cu 
condiția ca legislația acelei țări terțe să 
garanteze un nivel de protecție al 
intereselor investitorilor echivalent 
nivelului comunitar. În anumite condiții, 
AFIA ar trebui să aibă posibilitatea de a 



PE430.709v01-00 20/84 PR\796533RO.doc

RO

o țară terță. numi un evaluator independent stabilit într-
o țară terță.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Sub rezerva existenței într-o țară 
terță a unui cadru reglementar echivalent, 
precum și a unui acces efectiv la piața 
respectivei țări terțe pentru AFIA stabilite 
în Comunitate, după o perioadă de trei 
ani de la terminarea perioadei de 
transpunere trebuie să se permită statelor 
membre autorizarea AFIA în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, fără a fi necesar ca acestea să 
aibă un sediu social în Comunitate. 
Această perioadă ține cont de faptul ca 
acești AFIA, precum și țara terță în care 
sunt domiciliați trebuie să îndeplinească 
cerințe suplimentare, dintre care unele 
trebuie stabilite prin măsuri de 
implementare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar în special să fie 
împuternicită Comisia să adopte măsurile 
necesare pentru implementarea prezentei 
directive. În acest sens, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 

(27) Comisia ar trebui, în special, să fie 
împuternicită să adopte măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive. În acest sens, Comisia ar trebui
să aibă posibilitatea de a adopta măsuri de 
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stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de FIA
a căror active administrate nu depășesc 
pragul stabilit în prezenta directivă își pot 
exercita dreptul de a fi privite ca AFIA 
aflate sub incidența directivei. Scopul 
acestor măsuri este, de asemenea, stabilirea 
criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interes pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora este să precizeze 
obligațiile referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
precizeze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea 
criteriilor conform cărora un evaluator 
poate fi considerat independent în sensul 
prezentei directive. Scopul acestora este
specificarea condițiilor în care delegarea 
funcțiilor AFIA trebuie aprobată și
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 

stabilire a procedurilor conform cărora 
AFIA care administrează portofolii de FIA 
ale căror active administrate nu depășesc 
pragul stabilit în prezenta directivă își pot 
exercita dreptul de a fi tratați ca AFIA 
aflați sub incidența prezentei directive. 
Scopul acestor măsuri este, de asemenea, 
stabilirea criteriilor utilizate de autoritățile 
competente atunci când evaluează dacă 
AFIA își respectă obligațiile referitoare la 
exercitarea activității, tipurile de conflicte 
de interese pe care AFIA trebuie să le 
identifice, precum și măsurile 
corespunzătoare pe care AFIA trebuie să le 
ia privitor la procedurile interne și de 
organizare pentru identificarea, prevenirea, 
gestionarea și divulgarea conflictelor de 
interese. Scopul acestora este să precizeze 
cerințele referitoare la gestionarea 
riscurilor care trebuie utilizate de AFIA în 
funcție de riscurile pe care AFIA le suportă 
în numele FIA din administrare, precum și 
toate dispozițiile necesare pentru a permite 
AFIA să gestioneze riscurile specifice 
asociate vânzărilor în lipsă, inclusiv 
restricțiile pertinente care pot fi necesare 
pentru a proteja FIA de expunerile 
nejustificate la risc. Scopul acestora este să 
detalieze cerințele prezentei directive de 
gestionare a lichidității, în special cerințele 
minime de lichiditate pentru FIA. Scopul 
acestora este să precizeze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească inițiatorii de 
instrumente de securitizare pentru ca AFIA 
să aibă dreptul de a investi în asemenea 
instrumente emise după 1 ianuarie 2011. 
Scopul acestora este, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Scopul acestora este specificarea 
condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Scopul acestora 
este specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
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cazul delegării excesive. Scopul acestora 
este specificarea conținutului și formatului 
raportului anual pe care AFIA trebuie să îl 
pună la dispoziție pentru fiecare FIA din 
administrare și specificarea obligațiilor 
AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare
leverage și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de leverage
pe care AFIA îl pot utiliza când 
administrează FIA. Scopul acestora este să 
determine conținutul detaliat al modului în 
care AFIA care obțin controlul emitenților 
și al companiilor necotate trebuie să își 
îndeplinească obligațiile de informare a 
emitenților și a societăților necotate, 
precum și a acționarilor acestora și a 
reprezentanților angajaților, inclusiv 
informațiile care trebuie comunicate în 
rapoartele anuale ale FIA pe care le 
administrează. Scopul acestora este să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Scopul acestora este 
specificarea criteriilor generale de evaluare 
a echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii permanente. 
Scopul acestora este specificarea 
criteriilor generale de evaluare a măsurii 
în care țările terțe permit AFIA 
comunitare acces efectiv la piață, 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din țări terțe. Scopul 
acestora este să specifice modalitățile, 
conținutul și frecvența schimburilor de 
informații cu privire la AFIA între 
autoritățile competente ale statului membru 

AFIA de a furniza informații investitorilor 
și rapoarte autorităților competente, 
precum și frecvența acestora. Scopul 
acestora este specificarea obligațiilor de 
informare impuse AFIA referitoare la 
levier și frecvența raportărilor către 
autoritățile competente și a informării 
investitorilor. Scopul acestora este să 
stabilească limitele nivelului de levier pe 
care AFIA îl pot utiliza când administrează 
FIA. Scopul acestora este să determine 
conținutul detaliat al modului în care AFIA 
care dobândesc o influență dominantă
asupra emitenților și a companiilor 
necotate trebuie să își îndeplinească 
obligațiile de informare a emitenților și a 
societăților necotate, precum și a 
acționarilor acestora și a reprezentanților 
angajaților, inclusiv informațiile care 
trebuie comunicate în rapoartele anuale ale 
FIA pe care le administrează. Scopul 
acestora este să specifice tipurile de 
restricții sau condițiile care pot fi impuse 
comercializării FIA către investitori
profesioniști în statul membru de origine al 
AFIA. Scopul acestora este specificarea 
criteriilor generale de evaluare a 
echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, a echivalenței
legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, a echivalenței
normelor prudențiale și a supravegherii 
permanente. Scopul acestora este să 
specifice modalitățile, conținutul și 
frecvența schimburilor de informații cu 
privire la AFIA între autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
al AFIA și alte autorități competente atunci 
când activitățile unui AFIA individual sau 
a mai multor AFIA luați împreună pot avea 
un impact asupra stabilității instituțiilor 
financiare importante din punct de vedere 
sistemic și asupra bunei funcționări a 
piețelor. Scopul acestora este să specifice 
procedurile pentru verificările la fața 
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de origine al AFIA și alte autorități 
competente atunci când activitățile unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luate împreună pot avea un impact asupra 
stabilității instituțiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic și 
al funcționării ordonate a piețelor pe care 
activează AFIA. Scopul acestora este să 
specifice procedurile pentru verificările la 
fața locului și investigări.

locului și investigații.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aceste măsuri având aplicabilitate 
generală și având ca obiect modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin adăugarea de elemente noi
neesențiale, ele trebuie să fie adoptate
potrivit procedurii de reglementare cu 
control prevăzută la articolul 5a din
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
trebuie să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 din aceeași decizie. Scopul 
respectivelor măsuri este stabilirea faptului 
că standardele unei anumite țări terțe de 
evaluare a fondurilor sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță.
Scopul acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe referitoare
la depozitari este echivalentă cu prezenta 
directivă. Scopul acestora este stabilirea 
faptului că legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este echivalentă 
cu prezenta directivă. Scopul acestora este 
stabilirea măsurii în care o țară terță 

(28) Deoarece măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia cu noi elemente neesențiale,
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Măsurile care nu se 
încadrează în categoria menționată anterior
ar trebui să facă obiectul procedurii de 
reglementare cu control prevăzute la 
articolul 5 din aceeași decizie. Scopul 
respectivelor măsuri este stabilirea faptului 
că standardele unei anumite țări terțe de 
evaluare a fondurilor sunt echivalente celor 
aplicabile în Comunitate în cazul în care 
evaluatorul este stabilit într-o țară terță.
Scopul acestora este stabilirea faptului că 
legislația unei anumite țări terțe referitoare 
la depozitari este echivalentă cu prezenta 
directivă. Scopul acestora este stabilirea 
faptului că legislația unei anumite țări terțe 
referitoare la reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă a AFIA este 
echivalentă cu prezenta directivă. Scopul 
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acordă AFIA comunitare acces efectiv la 
piață comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. Scopul acestora este stabilirea de 
modele standard de notificare și atestare, 
precum și stabilirea procedurii de schimb 
de informații între autorități competente.

acestora este stabilirea de modele standard 
de notificare și atestare, precum și 
stabilirea procedurii de schimb de 
informații între autorități competente.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește normele în 
materie de autorizare, activități în 
desfășurare și transparență cu privire la 
administratorii de fonduri de investiții 
alternative (AFIA).

Prezenta directivă stabilește normele în 
materie de autorizare, activități în 
desfășurare și transparență cu privire la 
administratorii de fonduri de investiții 
alternative (AFIA) stabiliți în Comunitate.

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația conform căreia 
este organizat FIA impune constituirea 
unui consiliu de administrație sau a unui 
alt organism de conducere, iar FIA 
desemnează o entitate care să presteze 
majoritatea serviciilor de administrare, 
entitatea în cauză este considerată a fi 
AFIA în sensul prezentei directive.

Or. en
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Justificare

 Definirea a diverse structuri de guvernanță ca AFIA în sensul prezentei directive. 

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) OPCVM-urilor sau societăților lor de 
administrare sau de investiții autorizate în 
conformitate cu Directiva 2009/65/CE în 
măsura în care societățile respective de 
administrare sau de investiții nu 
gestionează FIA;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituțiile de credit care intră sub 
incidența Directivei 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformată);

eliminat

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituțiilor care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 iunie 
2003 privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

eliminat
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ocupaționale;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) instituțiilor care intră sub incidența 
primei Directive 73/239/CEE a 
Consiliului din 24 iulie 1973 de 
coordonare a actelor cu putere de lege și 
actelor administrative privind inițierea și 
exercitarea activității de asigurare 
generală directă, Directivei 2002/83/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea 
de viață și a Directivei 2005/68/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 noiembrie 2005 privind 
reasigurarea și de modificare a 
Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 
98/78/CE și 2002/83/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) instituțiilor de credit, instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale, 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare sau oricărui alt AFIA în 
măsura în care acestea investesc exclusiv 
în nume propriu;
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Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) instituțiilor supranaționale, precum 
Banca Mondială, FMI, BCE, BEI, FEI, alte 
instituții supranaționale și organizații 
internaționale similare, în cazul în care 
aceste instituții administrează unul sau mai 
multe FIA.

(g) instituțiilor supranaționale, precum 
Banca Mondială, FMI, BCE, BEI, FEI, alte 
instituții supranaționale și organizații 
internaționale similare, în cazul în care 
aceste instituții administrează unul sau mai 
multe FIA și în măsura în care FIA în 
cauză acționează în interes public;

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) băncilor centrale.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „administrator de fond de investiții 
alternative” sau AFIA înseamnă o persoană
juridică a cărei activitate constă în
administrarea unuia sau a mai multor FIA
sau care este responsabilă pentru o astfel 
de activitate;

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „evaluator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau societate care 
evaluează activele sau stabilește valoarea 
acțiunilor sau unităților unui FIA;

(c) „evaluator” înseamnă o persoană 
juridică autorizată sau supravegheată de o 
autoritate competentă care evaluează 
activele sau stabilește valoarea acțiunilor 
sau unităților unui FIA;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) „servicii de administrare” înseamnă 
funcțiile definite în anexă;

Or. en

Justificare

Este vorba de anexa OPCVM IV.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comercializare” înseamnă orice
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliați în Comunitate sau plasament 
efectuat de aceștia în unități sau acțiuni ale 

(e) „comercializare” înseamnă o ofertare 
generală făcută investitorilor domiciliați în 
Comunitate sau un plasament efectuat de 
aceștia, la inițiativa unui AFIA sau a unui 
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unui FIA, indiferent la inițiativa cui se 
desfășoară ofertarea sau plasamentul;

intermediar responsabil de distribuție, în 
unități sau acțiuni ale unui FIA;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „societate necotată” înseamnă orice 
societate domiciliată în Comunitate ale 
cărei acțiuni nu sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 
14 din Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificare

Directiva 2004/39/CE = PIF. Definiția societăților necotate este preluată din textul 
Consiliului.

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „custodie” înseamnă exercitarea 
controlului sau posesiei asupra activelor 
în cauză în numele proprietarului, în 
calitate de custode sau depozitar;

Or. en

Justificare

Implică posesie și responsabilitate juridică, dar nu dreptul de proprietate.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera ob (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ob) „depozitar” înseamnă instituția 
căreia i se încredințează sarcinile 
prevăzute la articolul 17;

Or. en

Justificare

Definiția depozitarului provine din OPCVM IV.

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera oc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oc) „fonduri proprii” înseamnă fondurile 
în sensul titlului V capitolul 2 secțiunea 1 
din Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificare

Definiția fondurilor proprii provine din OPCVM IV și face legătura cu Directiva privind 
cerințele de capital în sectorul bancar.

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera od (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(od) „broker principal” înseamnă o bancă 
sau o societate de tranzacționare de titluri 
de valoare reglementate care oferă servicii 
de brokeraj, finanțare, compensare și 
regularizare a tranzacțiilor, servicii de 
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custodie, de gestionare a riscurilor, de 
sprijin operațional, de consultanță sau de 
cercetare.

Or. en

Justificare

Cf. Raportului 2005 al BCE, pagina 18.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun AFIA autorizați pe 
teritoriul lor să respecte în orice moment 
condițiile de autorizare inițială stipulate 
de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Sursa de inspirație: articolul 16 alineatul (1) din Directiva PIF.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un AFIA poate deține o autorizație în 
temeiul prezentei directive și poate fi 
autorizat drept societate de investiții sau
de administrare în temeiul Directivei 
2009/…/CE [Directiva OPCVM].

În cazul în care AFIA deține o autorizație 
în temeiul prezentei directive sau o
societate de administrare sau de investiții 
deține o autorizație în temeiul Directivei 
2009/65/CE, autoritățile competente 
autorizează AFIA în temeiul Directivei 
2009/65/CE sau societatea de 
administrare sau de investiții în temeiul 
prezentei directive, sub rezerva 
îndeplinirii cerințelor de autorizare 
suplimentare relevante.
În acest sens, autoritățile competente 
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solicită doar informațiile care nu au fost 
prezentate pentru obținerea autorizației 
inițiale, cu condiția ca acestea să nu se fi 
schimbat.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații despre domiciliul 
fondurilor de bază, dacă acest FIA este 
un fond de fonduri;

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) informații despre domiciliul fondului 
de tip „master”;

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente informează 
solicitantul, în termen de două luni de la 
data înaintării unui dosar complet, dacă i s-

(4) Autoritățile competente informează 
solicitantul, în termen de trei luni de la 
data înaintării unui dosar complet, dacă i s-
a acordat sau nu autorizația. În cazul în 
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a acordat sau nu autorizația. care autoritățile competente nu 
informează solicitantul, lipsa unui 
răspuns se consideră a fi echivalent cu 
respingerea autorizației fără justificare.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un FIA poate fi administrat de un 
singur AFIA.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA se asigură că normele privind 
remunerarea sunt compatibile cu normele 
aplicabile instituțiilor de credit și 
societăților de investiții. 

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 1 – paragrafele 2a – 2c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA elaborează și aplică politici și 
practici solide de remunerare care sunt 
coerente cu o gestionare eficientă a 
riscurilor, contracarează stimulentele 
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pentru obținerea de profituri pe termen 
scurt și respectă obiectivele de afaceri și 
interesele pe termen lung ale AFIA și ale 
investitorilor.
AFIA informează autoritățile competente 
ale statelor membre cu privire la 
caracteristicile politicilor și practicilor 
sale de remunerare.
Autoritățile competente ale statelor 
membre pot să reacționeze și să ia măsuri 
corective adecvate pentru a contracara 
riscurile ce ar putea fi generate de 
neaplicarea de către AFIA a unor politici 
și practici solide de remunerare.

Or. en

Justificare

Principiile ar trebui să fie consecvente cu cele elaborate de Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară cu privire la Bunele practici în materie de remunerare (25 septembrie 2009). 
Declarația liderilor de la finalul Summitului de la Pittsburgh (24-25 septembrie 2009) 
sprijină în totalitate aplicarea standardelor elaborate de CSF cu scopul de a alinia 
remunerarea la valoarea creată de termen lung și cu neasumarea de riscuri excesive.

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din 30 aprilie 2009 care însoțea 
Recomandarea sa de completare a 
Recomandărilor 2004/913/CE și 
2005/162/CE în ceea ce privește regimul 
de remunerare a directorilor societăților 
cotate și Recomandarea Comisiei privind 
politicile de remunerare în sectorul 
serviciilor financiare (COM(2009)0211), 
dreptul comunitar în materie de servicii 
financiare, Declarația liderilor de la 
finalul Summitului G20 de la Pittsburgh 
privind remunerarea directorilor și 
angajaților AFIA și principiile Consiliului 



PR\796533RO.doc 37/84 PE430.709v01-00

RO

pentru Stabilitate Financiară în ceea ce 
privește bunele practici în materie de 
remunerare.

Or. en

Justificare

Principiile ar trebui să fie consecvente cu cele elaborate de Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară cu privire la Bunele practici în materie de remunerare (25 septembrie 2009).

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unui sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA 
utilizează proceduri care îi oferă accesul la 
titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a angajat 
să le furnizeze și că AFIA implementează 
o procedură de gestionare a riscului care să 
permită gestionarea corespunzătoare a 
riscurilor asociate livrării titlurilor de 
valoare sau a altor instrumente financiare 
vândute în lipsă.

(4) În cazul AFIA care efectuează 
operațiuni de vânzare în lipsă când 
investesc în numele unuia sau mai multor 
FIA, statele membre se asigură că AFIA:

(a) utilizează proceduri care îi oferă acces
la titlurile de valoare sau alte instrumente 
financiare la data la care AFIA s-a angajat 
să le furnizeze;
(b) implementează o procedură de 
gestionare a riscurilor care să permită 
gestionarea corespunzătoare a riscurilor 
asociate livrării titlurilor de valoare sau a 
altor instrumente financiare vândute în 
lipsă;

(ba) prezintă periodic autorităților 
competente ale statelor membre informații 
cu privire la pozițiile sale scurte 
semnificative.



PE430.709v01-00 38/84 PR\796533RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Măsurile ar trebui să includă obligații de raportare în legătură cu riscurile sistemice către 
autoritățile competente și AEVMP.

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare autoritate competentă 
furnizează în mod regulat AEVMP 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul 4 litera (ba). În circumstanțe 
excepționale și pentru a asigura 
stabilitatea și integritatea sistemului 
financiar, AEVMP poate lua, pe baza 
acestor informații, decizia de a 
restricționa vânzările în lipsă.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) caracteristicile regimului de 
raportare prevăzut la alineatul (4) litera 
(ba).

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor FIA 
administrate de AFIA depășește 250 de 
milioane de EUR, AFIA trebuie să dispună 
de fonduri proprii suplimentare a căror 
valoare este egală cu 0,02 % din suma cu 
care valoarea portofoliilor AFIA depășește 
250 de milioane de EUR.

În cazul în care valoarea portofoliilor FIA
administrate de AFIA depășește 250 de 
milioane de EUR, AFIA trebuie să dispună 
de fonduri proprii suplimentare a căror 
valoare este egală cu 0,02 % din suma cu 
care valoarea portofoliilor AFIA depășește 
250 de milioane de EUR, fără ca valoarea 
totală impusă a capitalului inițial și a 
fondurilor proprii suplimentare să 
depășească totuși 10 milioane de EUR.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 7 din Directiva OPCVM.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) portofoliile FIA administrate de AFIA, 
inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat 
una sau mai multe funcții în conformitate 
cu articolul 18;

(a) portofoliile FIA administrate de AFIA, 
inclusiv FIA pentru care AFIA a delegat 
una sau mai multe funcții în conformitate 
cu articolul 18, cu excepția portofoliilor pe 
care le administrează în temeiul unei 
delegări;

Or. en

Justificare

Elimină dubla contabilizare a fondurilor delegate din cerințele de capital aplicabile AFIA.
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Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) portofoliile FIA pe care AFIA le 
administrează prin delegare.

eliminat

Or. en

Justificare

Elimină dubla contabilizare a fondurilor delegate din cerințele de capital aplicabile AFIA.

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – paragraful 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alte organisme de plasament colectiv 
(OPC), indiferent dacă sunt sau nu 
coordonate la nivel comunitar, gestionate 
de AFIA, inclusiv OPC pentru care a 
delegat una sau mai multe funcții, dar 
exclusiv OPC pe care le administrează în 
temeiul unei delegări;

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 7 din Directiva OPCVM.

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot autoriza AFIA să nu 
asigure până la 50% din fondurile proprii 
suplimentare menționate la al doilea 
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paragraf în cazul în care aceștia 
beneficiază de o garanție egală cu suma 
specificată dată de o instituție de credit 
sau de o societate de asigurare care își are 
sediul social într-un stat membru sau într-
o țară terță, cu condiția să facă obiectul 
unor norme prudențiale pe care 
autoritățile competente le consideră 
echivalente cu cele prevăzute în legislația 
comunitară.
Fondurile proprii prevăzute la prezentul 
articol se investesc în active lichide sau 
active ușor convertibile în numerar pe 
termen scurt.
AFIA încheie o asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru răspunderea 
care decurge din neglijența profesională. 
Orice adaptare a valorilor asigurării în 
cauză ar trebui să țină seama de 
revizuirea efectuată în cadrul Directivei 
2002/92/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 9 decembrie 2002 
privind intermedierea de asigurări1.
1 JO L 9, 15.1.2003, p. 3.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 7 din Directiva OPCVM și la considerentul 24 și articolul 67 din 
Directiva PIF, care acceptă asigurarea de răspundere civilă profesională drept capital 
permis. 

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare, se numește un evaluator 
independent de AFIA care să stabilească 
valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

(1) AFIA se asigură că pentru fiecare FIA 
din administrare se numește un evaluator 
care să stabilească valoarea activelor 
obținute de FIA și valoarea acțiunilor și a 
unităților FIA.

Or. en
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Amendamentul 62

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) AFIA și depozitarul sunt responsabili 
solidar pentru buna evaluare a activelor 
FIA, precum și pentru calcularea valorii 
nete a activelor FIA. Această 
responsabilitate nu este afectată de 
delegarea unor funcții către terțe părți.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prezentul articol nu se aplică FIA 
care sunt fonduri de capital de privat.

Or. en

Justificare

Un fond de capital privat este un fond care investește în titluri de capital ale unor companii 
care nu sunt tranzacționate public sau încetează să fie tranzacționate public în urma unor 
investiții private de capital. O obligație de evaluare periodică a fondurilor de capital privat 
nu este conformă modelului lor de afaceri și așteptărilor investitorilor.

Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA se asigură ca evaluatorul are (2) AFIA se asigură că evaluatorul are 
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proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate cu 
standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA.

proceduri adecvate și consecvente de 
evaluare a activelor FIA în conformitate cu 
standardele și normele de evaluare în 
vigoare aplicabile pentru a reflecta 
valoarea de inventar netă a acțiunilor sau 
unităților de FIA. Pentru fiecare FIA, 
AFIA asigură independența proceselor 
adoptate pentru evaluarea activelor și 
calcularea valorii nete de inventar a FIA, 
precum și a oricărei părți desemnate să 
facă evaluarea.

Or. en

Justificare

Definiția barierei etice este preluată din Directiva PIF.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care detaliază criteriile pe 
baza cărora evaluatorul poate fi 
considerat independent în sensul 
alineatului (1).

(4) Comisia adoptă măsuri de aplicare care 
detaliază ce sunt entitățile autorizate și 
supravegheate corespunzător care sunt 
evaluatori eligibili în temeiul prezentei 
directive. În acest sens, măsurile de 
aplicare stabilesc modalități efective 
detaliate organizaționale și administrative 
pentru a evita ca interesele clienților să fie 
afectate de vreun conflict de interese.

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 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare FIA din administrare 
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele sarcini:

(1) Pentru fiecare FIA din administrare,
AFIA se asigură că se numește un 
depozitar unic care să îndeplinească, acolo 
unde este cazul, următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze în custodie instrumentele 
financiare care aparțin FIA; în acest sens, 
depozitarul asigură segregarea activelor, 
prin deschiderea de conturi separate în 
numele fiecărui FIA;

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se asigure că vânzarea, emisiunea, 
răscumpărarea, rambursarea și anularea 
de unități efectuate în contul FIA sunt 
realizate în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulile FIA;

Or. en
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Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să se asigure că valoarea unităților 
este calculată în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulile FIA;

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) să îndeplinească instrucțiunile AFIA, 
cu excepția cazului în care acestea 
contravin legislației naționale aplicabile 
sau regulilor FIA;

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) să se asigure că în operațiunile care 
implică activele FIA, contravaloarea îi 
este achitată în termenele uzuale;

Or. en
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Amendamentul 72

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) să se asigure că veniturile FIA sunt 
folosite în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă și cu regulile FIA.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare).

(3) Depozitarul este fie o instituție de credit 
cu sediul social în Comunitate și autorizată 
în conformitate cu Directiva 2006/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind inițierea și 
exercitarea activității instituțiilor de credit 
(reformare), fie o societate de investiții 
autorizată în conformitate cu Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când un FIA administrat de 
un AFIA autorizat este domiciliat în 
Comunitate, depozitarul are sediul social 
în statul membru în care este domiciliat 
FIA.
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Or. en

Amendamentul 75

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3b) Atunci când un FIA administrat de 
un AFIA autorizat este domiciliat într-o 
țară terță, depozitarul are sediul social în 
Comunitate, cu excepția cazului în care se 
îndeplinesc următoarele condiții:
(a) autoritățile competente din statul 
membru de origine și autoritățile din țara 
terță în care este domiciliat FIA au 
semnat acorduri de cooperare și de 
schimb de informații;
(b) țara terță în care este domiciliat FIA 
face obiectul unei decizii luate în 
conformitate cu alineatul (3d) care atestă 
că depozitarii domiciliați în respectiva 
țară fac obiectul unei reglementări 
prudențiale și unei supravegheri efective 
echivalente cu dispozițiile din legislația 
comunitară;
(c) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3d) 
care atestă că standardele pentru 
prevenirea spălării banilor și a finanțării 
terorismului sunt echivalente cu 
standardele din legislația comunitară;
(d) statul membru de origine a semnat un 
acord cu țara terță în care este domiciliat 
FIA, care respectă în întregime 
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și 
garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.

Or. en
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Justificare

Parte din articolul 38 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 76

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Comisia adoptă măsuri de aplicare 
pentru definirea criteriile de evaluare a 
echivalenței reglementării prudențiale, a 
supravegherii și a standardelor țărilor 
terțe menționate la alineatul (3b).
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Parte din articolul 38 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 77

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3c) și în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
aplicare care să ateste că reglementarea 
prudențială, supravegherea și standardele 
unei țări terțe privind depozitarul sunt 
echivalente cu dispozițiile din prezenta 
directivă și că standardele pentru 
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prevenirea spălării banilor și a finanțării 
terorismului sunt echivalente cu 
standardele din legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Parte din articolul 38 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 78

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Depozitarii pot delega sarcinile lor 
altor depozitari.

(4) Depozitarul își poate delega sarcinile, 
cu excepția funcțiilor de monitorizare și 
control al subdepozitarilor lor.
Depozitarul nu își poate delega funcțiile 
într-o asemenea măsură încât să devină o 
societate de tip „cutie poștală”.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive.

(5) Depozitarul răspunde față de AFIA și 
investitorii FIA pentru pierderile suferite 
de aceștia ca urmare a neîndeplinirii 
nejustificate a obligațiilor sale în temeiul 
prezentei directive sau ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

Or. en
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Amendamentul 80

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Răspunderea depozitarului față de 
AFIA și investitorii FIA nu este afectată 
de faptul că acesta a hotărât delegarea 
unei părți a funcțiilor sale către o parte 
terță autorizată, precum un subdepozitar, 
un subcustode sau o societate de tip 
„broker principal”.
În cazul oricărei pierderi de instrumente 
financiare aflate în custodia 
depozitarului, ca obligație principală, fără 
a aduce atingere legislației naționale, 
depozitarul restituie activele FIA fără 
întârziere.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Atunci când un depozitar este 
împiedicat, în conformitate cu legislația 
țării în care AFIA efectuează investiții în 
numele FIA, să își exercite funcțiile de 
custode, răspunderea sa față de AFIA și 
investitori poate fi transferată părții terțe 
autorizate care a fost abilitată să 
îndeplinească sarcinile de custode. Acest 
transfer se materializează printr-un 
contract între AFIA, depozitar, partea 
terță și investitor.

În cazul pierderilor de instrumente 
financiare atunci când există un contract 
cu depozitarul care permite transferul și 
reutilizarea activelor, termenul pentru 
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restituire se stabilește în conformitate cu 
termenii contractului.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 - alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Atunci când o țară terță face obiectul 
unor decizii luate în conformitate cu 
alineatul (3d), contractul menționat la 
alineatul (5b) nu este necesar. 

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 84

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) AFIA informează investitorii cu 
privire la ce sarcini au fost delegate și 
către cine;

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA poate da, în orice moment, 
instrucțiuni suplimentare societății căreia 
i-au fost delegate funcțiile și îi poate 
retrage mandatul cu efect imediat, atunci 
când o astfel de retragere este în interesul 
investitorilor.

Or. en
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Amendamentul 87

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Faptul că AFIA a delegat funcții unei 
terțe părți nu poate afecta în niciun caz 
responsabilitatea AFIA și, în niciun caz, 
AFIA nu își deleagă funcțiile într-o 
asemenea măsură încât să nu mai poată fi 
considerat administratorul FIA și să devină 
o societate de tip „cutie poștală”.

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să precizeze:

eliminat

(a) condițiile de aprobare a delegării;
(b) condițiile în care administratorul nu 
mai poate fi considerat administrator al 
FIA în conformitate cu alineatul (2).
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 89

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) remunerațiile, divizate în remunerații 
fixe și remunerații variabile, plătite de 
AFIA și, atunci când este cazul, de FIA.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) informații despre domiciliul 
fondurilor de bază, dacă acest FIA este 
un fond de fonduri;

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) informații despre domiciliul oricărui 
fond de tip „master”;

Or. en
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Amendamentul 92

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 93

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când un FIA este 
comercializat într-un alt stat membru, 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine al AFIA transmite informațiile 
solicitate la alineatul (3) litera (a) 
autorităților competente din statul 
membru gazdă al FIA.

Or. en
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Amendamentul 94

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Autoritățile competente din statele 
membre transmit orice informație 
relevantă pentru supravegherea riscurilor 
sistemice Comitetului european pentru 
riscuri sistemice (CERS) și Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP). Comisia adoptă măsuri de 
aplicare care să specifice informațiile care 
trebuie furnizate în conformitate cu 
prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 95

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În conformitate cu principiul 
proporționalității, autoritățile competente 
pot solicita informații suplimentare AFIA 
despre care autoritățile competente 
consideră că ar putea genera riscuri 
sistemice.

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

să detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și (3a), 
precum și frecvența acestora.

Or. en

Amendamentul 97

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente din statele 
membre transmit Comitetului european 
pentru riscuri sistemice (CERS) și 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) informațiile 
primite în conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 25 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că fiecare 
AFIA stabilește limitele levierului pentru 
fiecare FIA din administrarea sa luând în 
considerare, printre altele:
(a) tipul de FIA;
(b) strategia acestuia;
(c) sursele sale de levier;
(d) orice altă interconexiune sau corelație 
relevantă cu alte instituții prestatoare de 
servicii financiare care ar putea genera 
riscuri sistemice;
(e) necesitatea de a limita expunerea față 
de o singură contrapartidă;
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(f) măsura în care levierul este garantat;
(g) amploarea oricărei necorelări dintre 
active și pasive;
(h) dimensiunea și natura activităților 
AFIA pe piețele în cauză.

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 25 - alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Fiecare autoritate competentă 
furnizează în mod regulat AEVMP 
informațiile primite în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1). Pe baza acestor 
informații, AEVMP poate determina dacă 
levierul utilizat de un AFIA reprezintă un 
risc semnificativ pentru stabilitatea și 
integritatea sistemului financiar.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de directivă – act de modificare
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, Comisia 
adoptă măsuri de aplicare care să o 
abiliteze să stabilească limitele levierului
care poate fi utilizat de AFIA, în cazul în 
care AEVMP acționează în conformitate 
cu articolul 25 alineatul (2c) și ținând 
seama de avizul CERS, în situații 
excepționale și atunci când acest lucru 
este necesar pentru a asigura stabilitatea 
și integritatea sistemului financiar.
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Or. en

Amendamentul 101

Propunere de directivă – act de modificare
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) Măsurile luate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3) au caracter 
temporar și trebuie să respecte dispozițiile 
adoptate de Comisie în temeiul alineatului 
(3).

Or. en

Justificare

Considerentele 15 și 16 oferă suficiente justificări pentru introducerea dispozițiilor privind 
levierul (riscurile sistemice etc.)

Amendamentul 102

Propunere de directivă – act de modificare
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, după caz;

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

Or. en
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Justificare

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 103

Propunere de directivă – act de modificare
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 
o influență dominantă asupra emitentului 
sau a societății necotate, după caz;

Or. en

Justificare

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 104

Propunere de directivă – act de modificare
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 este în situația de a 
exercita o influență dominantă asupra
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.

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.
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Or. en

Justificare

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 105

Propunere de directivă – act de modificare
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 nivelul de 
influență dominantă, inclusiv informații 
despre identitatea diferiților acționari
implicați, despre orice persoană fizică sau 
entitate juridică îndreptățite 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

Justificare

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 106

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) data atingerii sau depășirii pragului. (c) data atingerii sau depășirii nivelului de 
influență dominantă.

Or. en

Justificare

Pragul este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.
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Amendamentul 107

Propunere de directivă – act de modificare
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 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 unui emitent sau a unei societăți 
necotate, respectivul AFIA pune la 
dispoziția emitentului, a societății necotate, 
a acționarilor acestora și 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

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 108

Propunere de directivă – act de modificare
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 cumpărare;

eliminat

Or. en

Justificare

Este evident că emitenții trebuie să respecte prezenta directivă. Acest lucru nu ar trebui să fie 
necesar în cazul societăților necotate.
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Amendamentul 109

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 – 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

30% este înlocuit cu „influență dominantă” din motive de coerență cu definiția din dreptul 
european al societăților comerciale.

Amendamentul 110

Propunere de directivă – act de modificare
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

Justificare

Având în vedere că obligațiile sunt suficient de stricte la nivelul 1, măsurile de aplicare nu 
mai sunt necesare.
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Amendamentul 111

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 29 – alineatul 2 – primul paragraf – 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 financiare, 
structura capitalului, inclusiv prezentarea 
veniturilor și câștigurilor pe segmente de 
activitate, situația evoluției activității 
financiare a societății, evaluarea evoluției 
așteptate a activității financiare, raport 
asupra evenimentelor importante din 
exercițiul financiar; 

Or. en

Justificare

Restructurarea articolului 29 alineatul (2), astfel încât acesta să fie divizat în obligații 
financiare (privind capitalul), apoi obligații privind organizarea (inclusiv produsul), urmate 
apoi de alte criterii relevante (precum informațiile privind angajații etc).

Amendamentul 112

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) natura operațiunilor societății și 
principalele sale activități, cu 
menționarea principalelor categorii de 
produse vândute și/sau servicii prestate, 
precum și indicarea introducerii oricăror 
produse și/sau servicii semnificative noi, 
precum și, în măsura în care dezvoltarea 
de noi produse și servicii a fost făcută 
publică, stadiul acestei dezvoltări;

Or. en

Justificare

Restructurarea articolului 29 alineatul (2), astfel încât acesta să fie divizat în obligații 
financiare (privind capitalul), apoi obligații privind organizarea (inclusiv produsul), urmate 
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apoi de alte criterii relevante (precum informațiile privind angajații etc).

Amendamentul 113

Propunere de directivă – act de modificare
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 
comerciale 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

Justificare

Reprezintă o sarcină excesivă asupra fondurilor de a investi în societăți care deja nu respectă 
aceste directive.

Amendamentul 114

Propunere de directivă – act de modificare
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 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Având în vedere că obligațiile sunt suficient de stricte la nivelul 1, măsurile de aplicare nu 
mai sunt necesare.

Amendamentul 115

Propunere de directivă – act de modificare
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 influenței 
dominante asupra unui emitent, acțiunile 
respectivului emitent nu mai sunt admise la
tranzacționare pe o piață reglementată, 
acesta trebuie totuși să își respecte 
obligațiile în temeiul Directivei 
2004/109/CE timp de un an de la data 
retragerii de pe piața reglementată.

Or. en

Justificare

Este necesar ca o societate care este retrasă de la bursă să respecte cerințele din motive de 
transparență pentru încă cel puțin un an (de asemenea, în concordanță cu cerințele de 
raportare, care se aplică în mod automat în anul următor celui în care societatea își schimbă 
statutul).

Amendamentul 116

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Scopul este de a limita comercializarea la produsele care sunt autorizate/înregistrate în UE.

Amendamentul 117

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 31 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) identificarea depozitarului FIA;

Or. en

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sub rezerva legislației naționale, 
statul membru de origine al AFIA poate 
autoriza AFIA să comercializeze pe 
teritoriul său un FIA domiciliat în afara 
Comunității. O astfel de posibilitate 
necesită ca AFIA să fie domiciliat în 
Comunitate sau ca un acord de cooperare 
și un schimb eficient de informații 
relevante pentru monitorizarea riscurilor 
sistemice să existe între:
(a) autoritățile competente din statul 
membru în care este comercializat FIA și 
autoritățile competente din țara terță;
(b) AFIA și autoritatea sa de 
supraveghere;
(c) autoritatea de supraveghere a AFIA și 
AEVMP.



PE430.709v01-00 68/84 PR\796533RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 119

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre nu autorizează 
comercializarea pe teritoriul lor a unui 
FIA către micii investitori, atunci când 
acest FIA investește peste 30% în alte FIA 
care nu beneficiază de pașaportul 
european.

Or. en

Justificare

Această dispoziție se aplică comercializării unor FIA care sunt fonduri de fonduri.

Amendamentul 120

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care un AFIA autorizat 
dorește să comercializeze către investitorii
profesioniști din alt stat membru unitățile 
sau acțiunile unui FIA din administrarea 
sa care este domiciliat în Comunitate, 
AFIA transmite autorităților competente 
din statul său membru de origine 
următoarele documente: 

Or. en
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Amendamentul 121

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) identificarea depozitarului FIA;

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că scrisoarea 
de notificare și atestarea menționate la 
alineatul (1) sunt transmise într-o limbă 
uzuală în mediul financiar internațional.

(5) Statele membre se asigură că scrisoarea 
de notificare menționată la alineatul (1) și 
atestarea menționată la alineatul (2) sunt 
transmise într-o limbă uzuală în mediul 
financiar internațional.

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 124

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 18 alineatul (2) din Directiva OPCVM.

Amendamentul 125

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine al AFIA au 
responsabilitatea de a monitoriza 
conformitatea măsurilor și a organizării 
AFIA, astfel încât să se asigure că acesta 
este în măsură să respecte obligațiile și 
normele referitoare la constituirea și 
funcționarea tuturor FIA pe care acesta 
le administrează.

Autoritățile competente din statul membru 
în care vor fi prestate serviciile de 
administrare au responsabilitatea de a 
monitoriza respectarea de către AFIA a 
normelor acelui stat membru referitoare 
la constituirea și funcționarea FIA, 
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inclusiv măsurile luate pentru 
comercializare.

Pentru a remedia orice caz de încălcare a 
dispozițiilor care intră în responsabilitatea 
lor, autoritățile competente din statul 
membru în care vor fi prestate serviciile 
de administrare se bazează pe cooperarea 
cu autoritățile competente din statul 
membru de origine al AFIA. Dacă este 
necesar și în ultimă instanță, autoritățile 
competente din statul în care vor fi 
prestate serviciile de administrare pot lua 
măsuri directe împotriva AFIA, după 
informarea autorităților competente din 
statul membru de origine al AFIA.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolele 19 și 21 din Directiva OPCVM.

Amendamentul 126

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Condițiile pentru investirea în FIA 
domiciliate în țări terțe
Investitorii profesioniști domiciliați într-
un stat membru pot investi într-un FIA 
domiciliat într-o țară terță, cu condiția ca 
FIA să fie administrat de un AFIA cu 
sediul social într-un stat membru și 
autorizat în conformitate cu articolul 4 
sau ca țara terță în care FIA își are sediul 
social să fi semnat un acord de cooperare 
privind schimbul de informații în 
conformitate cu standardele 
internaționale aplicabile.
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Or. en

Amendamentul 127

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Răspunderea depozitarului în fața 
investitorilor nu este afectată de faptul că a 
delegat unui depozitar dintr-o țară terță 
efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale.

(2) Răspunderea depozitarului față de 
investitori nu este afectată de faptul că a 
delegat unui subdepozitar dintr-o țară terță 
efectuarea unora sau a tuturor sarcinilor 
sale, cu excepția cazului în care sunt 
satisfăcute condițiile stabilite la articolul 
17 alineatele (5b) și (5c).

Or. en
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Amendamentul 129

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
Autorizarea AFIA stabilite în țări terțe
(1) În conformitate cu prezenta directivă 
statele membre pot autoriza AFIA 
stabilită în țări terțe să comercializeze 
investitorilor profesionali din Comunitate 
unități sau acțiuni ale unui FIA cu 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive cu condiția ca:
(a) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (a) care să ateste că legislația ei 
privind reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă este 
echivalentă dispozițiilor prezentei 
directive și este aplicată efectiv.
(b) țara terță face obiectul unei decizii 
luate în conformitate cu alineatul (3) 
litera (b) care să ateste că aceasta acordă 
AFIA comunitari acces efectiv pe piață 
comparabil cu accesul acordat de 
Comunitate AFIA din respectiva țară 
terță;
(c) AFIA furnizează autorităților 
competente din statul membru în care 
cere autorizarea informațiile menționate 
la articolele 5 și 31;
(d) există un acord de cooperare între 
autoritățile competente ale respectivului 
stat membru și supraveghetorul AFIA, 
care să asigure un schimb eficient de 
informații pertinente pentru 
monitorizarea implicațiilor potențiale ale 
activităților AFIA asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din 
punct de vedere sistemic și a funcționării 
ordonate a piețelor pe care AFIA 
activează.
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(e) țara terță a semnat un acord cu țara în 
care cere autorizare care respectă în 
întregime standardele stabilite la articolul 
26 din modelul de convenție fiscală a 
OCDE și garantează un schimb efectiv de 
informații pe probleme fiscale.
(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:
(a) criteriilor generale de echivalență 
pentru echivalența și aplicarea efectivă a 
legislației țării terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă, bazate pe 
cerințele menționate în capitolele III, IV 
și V.
(b) criteriilor generale pentru a determina 
dacă țările terțe acordă AFIA comunitare 
acces efectiv la piață comparabil cu 
accesul acordat de Comunitate AFIA din 
respectivele țări terțe.
Măsurile care au ca obiectiv modificarea 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).
(3) Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 49 
alineatul (2), Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să ateste că: 
(a) legislația privind reglementarea 
prudențială și supravegherea permanentă 
a AFIA dintr-o țară terță este echivalentă 
prezentei directive și aplicată efectiv;
(b) o țară terță acordă AFIA comunitare 
acces efectiv pe piață, cel puțin 
comparabil cu accesul acordat de 
comunitate AFIA din respectiva țară 
terță. 

Or. en
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Amendamentul 130

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 40 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente sunt autorități 
publice sau organisme desemnate de 
autorități publice.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 97 alineatul (2) din Directiva OPCVM.

Amendamentul 131

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 40 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită autorităților 
competente să stabilească procedurile 
adecvate pentru a verifica respectarea de 
către AFIA a obligațiilor prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

 Sursa de inspirație: articolul 16 alineatul (2) din Directiva PIF.

Amendamentul 132

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente au cel puțin 
următoarele puteri de investigare:

(2) Autoritățile competente au cel puțin 
următoarele competențe:
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Or. en

Amendamentul 133

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 41 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrări ale 
convorbirilor telefonice și ale schimburilor 
de date;

(d) de a solicita înregistrări existente ale 
convorbirilor telefonice și ale schimburilor 
de date;

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 41 – alineatul 2 – literele da - dh (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de a interzice temporar exercitarea 
activității profesionale;
(db) de a lua măsuri corespunzătoare 
pentru a garanta că AFIA și depozitarii 
continuă să respecte legislația aplicabilă;
(dc) de a sesiza autoritățile judiciare 
competente în vederea urmăririi penale;
(dd) de a impune încetarea oricărei 
practici contrare dispozițiilor adoptate 
pentru aplicarea prezentei directive;
(de) de a solicita înghețarea sau punerea 
sub sechestru a activelor;
(df) de a solicita AFIA, depozitarilor sau 
auditorilor să furnizeze informații;
(dg) de a impune suspendarea emiterii, 
răscumpărării sau rambursării unităților 
în interesul deținătorilor de unități sau în 
interes public;
(dh) de a retrage autorizația acordată 
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unui AFIA sau unui depozitar.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 98 din Directiva OPCVM și la articolul 50 din Directiva PIF.

Amendamentul 135

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42 eliminat
Competențe de supraveghere
(1) Statul membru se asigură că 
autoritățile competente pot lua 
următoarele măsuri:
(a) interzicerea temporară a exercitării 
activității profesionale;
(b) luarea măsurilor corespunzătoare 
pentru a garanta că AFIA continuă să 
respecte legislația pertinentă;
(c) sesizarea autorităților judiciare 
competente în vederea urmăririi penale. 
(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente au prerogativele 
necesare pentru a lua măsurile care se 
impun în scopul garantării funcționarii 
ordonate a piețelor în cazul în care 
activitățile unuia sau mai multor FIA pe 
piața unui instrument financiar ar putea 
afecta funcționarea ordonată a respectivei 
piețe.

Or. en
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Amendamentul 136

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile competente responsabile cu 
autorizarea și supravegherea AFIA în 
temeiul prezentei directive comunică 
informații autorităților competente din alte 
state membre în cazurile în care acest lucru 
este relevant pentru monitorizare și răspuns 
la implicațiile potențiale ale activității unui 
AFIA individual sau a mai multor AFIA 
luați împreună asupra stabilității 
instituțiilor financiare importante din punct 
de vedere sistemic și asupra bunei 
funcționări a piețelor pe care activează 
AFIA. CESR și AEVMP sunt, de 
asemenea, informate și transmit aceste 
informații autorităților competente din 
celelalte state membre.

1 JO L 25, 29.1.2009, p. 18.

Or. en

Amendamentul 137

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Pentru a permite Comisiei să se asigure 
că cerințele privind depozitarii stabilite în 
prezenta directivă sunt aplicate 
depozitarilor cu privire la Directiva 
2009/65/CE, articolele 22-26 și articolele 
32-32 din Directiva 2009/65/CE se 
modifică după cum urmează: (...)
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerență transsectorială.

Amendamentul 138

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXĂ
Funcții incluse în activitatea de 
administrare a portofoliului colectiv:
– administrarea investițiilor.
– gestionare:
(a) servicii juridice și de gestiune 
contabilă a fondului;
(b) cereri de informare ale clienților;
(c) evaluarea și determinarea valorii 
unităților (inclusiv a declarațiilor fiscale);
(d) controlul respectării dispozițiilor 
reglementare;
(e) ținerea registrului deținătorilor de 
unități;
(f) distribuția veniturilor;
(g) emisiuni și răscumpărări de unități;
(h) rezultatul încheierii contractului 
(inclusiv emiterea de certificate);
(i) registrele de evidență a operațiunilor.
– comercializare.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Administratorii de fonduri de investiții alternative, care reprezintă aproape 1 000 de miliarde1

de dolari în active (comparativ cu 2 000 de miliarde la jumătatea anului 2008) joacă un rol 
important în finanțarea economiei europene. Această activitate presupune actori și produse
foarte diferite: fonduri alternative, fonduri de capital privat, fonduri imobiliare, fonduri de 
investiții în materii prime etc. Reglementarea prevăzută trebuie totuși să țină seama de 
aspectele specifice în privința riscului sistemic, în special în ceea ce privește fondurile de 
capital privat.

Chiar dacă aceste fonduri nu stau direct la originea crizei financiare, administrarea lor nu 
trebuie să fie o excepție de la reglementarea actorilor de pe piața serviciilor financiare, în 
ansamblul lor.

Criza financiară demonstrează că disfuncționalitățile sistemului financiar mondial au la 
origine, pe de o parte, o expunere prea mare la riscuri a actorilor de o importanță sistemică și, 
pe de altă parte, vulnerabilitatea sistemelor de gestionare a acestor riscuri. 

În acest context, Comisia Europeană a publicat la 30 aprilie 2009 o propunere de directivă 
privind administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) cu scopul de a reglementa 
ansamblul fondurilor de investiții alternative (FIA), altele decât fondurile reglementate de 
Directiva OPCVM. 

Această propunere urmează unei serii de lucrări ale Parlamentului European privind 
gestionarea activelor: rapoarte din proprie inițiativă privind fondurile de investiții (2001), 
gestionarea activelor (2006), gestionarea activelor II (2007), fondurile de investiții și fondurile 
de capital privat (2008) și transparența investitorilor instituționali (2008).

Propunerea menită să înlocuiască reglementările naționale privind FIA și AFIA cu o 
reglementare la nivel european are ca obiectiv o mai mare stabilitate a sistemului financiar, o 
mai bună protecție a investitorilor și crearea unei piețe interne europene a fondurilor de 
investiții alternative.

Punerea în aplicare a acestor obiective, pe care le aprobăm, trebuie să mențină echilibrul 
dintre, pe de o parte, aspectele specifice, vitalitatea și creativitatea industriei financiare și, pe 
de altă parte, caracterul imperativ al unei reglementări eficiente și al unei supravegheri 
adecvate.

1 - Domeniul de aplicare al directivei și autorizarea administratorilor

Raportorul aprobă propunerea care prevede că toți administratorii de fonduri alternative care 
sunt stabiliți și operează în Comunitate, cu excepții bine definite, și care administrează fonduri 
alternative, indiferent de domiciliul acestora, vor trebui să fie autorizați și să facă obiectul 

                                               
1 BCE - Analiza stabilității financiare - iunie 2009
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unei supravegheri. Este într-adevăr necesar să se formuleze cerințe privind mijloacele 
financiare, tehnice, de natură umană și de organizare, precum și reguli de conduită pentru 
încadrarea administratorilor, precum și a celorlalți actori în cauză, și anume depozitarii și 
evaluatorii. 

Pentru a menține condiții de concurență loială între diferiții actori care administrează fonduri 
alternative și pentru a evita ocolirea obligațiilor prevăzute în directivă, în special prin 
intermediul produselor structurate („wrappers”), raportorul propune limitarea scutirilor de la 
aplicarea prezentei directive. 

Astfel, se sugerează suprimarea pragurilor care ar permite excluderea din domeniul de 
aplicare al directivei și înlocuirea acestora cu principiul proporționalității. În consecință, este 
important să se asigure că dispozițiile puse în aplicare permit, prin generalitatea aplicării lor, o 
mai mare transparență a administrării fondurilor propriu-zise.

Pentru a fi autorizat, administratorul trebuie să dispună de un minim de fonduri proprii sub 
formă de active lichide sau de active mobilizabile pe termen scurt. Raportorul propune 
alinierea acestor cuantumuri la cele din Directiva OPCVM. 

2 - Comercializarea fondurilor și relațiile cu țările terțe 

Odată autorizați, administratorii de fonduri au capacitatea de a administra și a comercializa 
fondurile lor domiciliate în Europa către investitorii profesioniști pe întreg teritoriul 
Comunității. Acest pașaport european permite comercializarea oricărui fond domiciliat în 
interiorul Comunității și administrat de un administrator autorizat în statul său membru de 
origine, în celelalte state membre, sub rezerva unei simple proceduri de informare. Fondurile 
domiciliate în Europa ar beneficia de un marcaj european, distinct de marcajul OPCVM.

Cu toate acestea, raportorul nu refuză fondurile din țările terțe având în vedere că fiecare stat 
membru, prin intermediul sistemului său național de plasament privat, își păstrează libertatea 
de a autoriza libera circulație pe teritoriul său a fondurilor alternative domiciliate în afara UE.

De altfel, este un moment oportun pentru modificarea definiției comercializării pentru a oferi 
investitorilor profesioniști libertatea de a-și alege fondurile în care doresc să investească, 
inclusiv fondurile din afara Comunității. Se oferă această posibilitate cu condiția ca AFIA să 
fie stabilit pe teritoriul european sau să existe un acord de cooperare și schimb de informații, 
în special în privința riscurilor sistemice. Acest acord se va încheia, pe de o parte, între 
autoritățile competente din țările terțe și statul membru în care FIA este comercializat și, pe de 
altă parte, între AFIA și autoritatea sa de supraveghere și între aceasta și AEVMP.

În sfârșit, în vederea protejării micilor investitori, aceștia nu ar trebui să poată investi în 
structuri de tip „master-feeder”, atunci când fondul de tip „master” este un FIA domiciliat 
într-o țară terță, sau în fonduri de fonduri cu investiții de peste 30% în fonduri din țări terțe. 

3 - Depozitarul 

Directiva AFIA propune un regim aplicabil depozitarilor de FIA. 
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În vederea asigurării coerenței sectoriale, ar trebui să se alinieze obligațiile prevăzute în 
prezenta directivă la dispozițiile Directivei OPCVM. 

Raportorul aduce precizări în ceea ce privește definiția depozitarului, localizarea, rolul și 
funcțiile sale, condițiile pentru delegarea unora dintre funcțiile acestuia și responsabilitatea sa. 

Acesta consideră că depozitarul ar trebui să fie localizat în aceeași țară ca și fondul, atunci 
când fondul este domiciliat în Uniunea Europeană. Raportorul nu prevede un pașaport 
depozitar. 

Atunci când fondul este domiciliat într-o țară terță, depozitarul trebuie să fie localizat în 
Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care există un acord de cooperare și schimb de 
informații între autoritățile de supraveghere care să permită garantarea echivalenței 
reglementărilor și a faptului că supravegherea va putea fi exercitată în condițiile cerute în 
Comunitate. 

Depozitarul este răspunzător față de investitor și administrator. Atunci când depozitarul este 
împiedicat juridic să-și exercite totalitatea funcțiilor sale ca urmare a aplicării legislației din 
țara în care investește fondul, trebuie încheiat un contract între societatea de administrare, 
investitor, depozitar și subdepozitar pentru a transfera parțial răspunderea către subdepozitar.

4 - Evaluatorul

Propunerea de directivă prevede un regim aplicabil evaluatorilor FIA și conține dispoziții 
referitoare la evaluarea fondului și la determinarea valorii activelor fondului și a unităților 
sale. 

Independența funcțională a evaluatorului nu trebuie să fie o condiție, ci o posibilitate lăsată la 
aprecierea părților. 

În schimb, independența acestei funcții trebuie garantată de modalitățile de funcționare atunci 
când evaluarea se face intern în cadrul AFIA (bariera etică).

În sfârșit, nu se prevede instaurarea unei evaluări sistematice pentru activitățile cu capital 
privat.

5 - Recurgerea la efectul de levier

Raportorul propune ca administratorii să definească ex ante limitele levierului pe care îl 
utilizează pentru fiecare FIA administrat. Pentru a stabili aceste limite, ar trebui definite 
câteva principii pentru a le încadra. Administratorii trebuie să informeze autoritățile naționale 
de supraveghere cu privire la limitele pe care le-au stabilit.

În situații excepționale, AEVMP are capacitatea de a stabili, pentru levierul utilizat, limite 
mai stricte decât cele anunțate de administrator.

6 - Vânzarea în lipsă
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Vânzarea în lipsă este o tehnică utilă lichidității și dinamismului piețelor financiare. Așadar, 
nu trebuie interzisă sub nicio formă.

Cu toate acestea, în măsura în care această tehnică poate să contribuie la amplificarea 
riscurilor sistemice, ea ar trebui reglementată prin câteva norme simple care să permită 
asigurarea stabilității financiare și a integrității piețelor.

7 - Obligațiile de raportare

Comunicarea informațiilor destinate autorității de supraveghere și investitorului reprezintă un 
element-cheie pentru atingerea obiectivelor directivei. Cu toate acestea, ar trebui să se facă 
distincția între informațiile destinate autorității de supraveghere și cele necesare investitorului. 
Nimic nu împiedică o transparență totală față de autoritatea de supraveghere.

În ceea ce privește fondurile de capital privat, este de dorit să nu se impună cerințe de 
raportare societății vizate mai stricte decât cele pe care trebuie să le respecte în mod legal 
societățile de aceeași natură.

8 - Influența dominantă a unui fond de capital privat asupra societăților

Dispozițiile specifice privind dobândirea unei influențe dominante asupra unei entități de către 
un fond de capital privat trebuie să se aplice ținând seama nu de nivelul influenței dominante, 
ci de exercitarea efectivă a acesteia, potrivit unor criterii obișnuite în dreptul societăților 
comerciale. 

9 - Supravegherea

Raportorul a luat în considerare noua arhitectură europeană a supravegherii, ale cărei texte 
sunt în prezent în curs de examinare în vederea asigurării unei mai mari stabilități financiare și 
a limitării riscurilor sistemice.

CERS și AEVMP joacă un rol important.

10 - Competențele statelor membre

Este esențial ca autoritățile competente din „statul membru de origine” în care a fost autorizat 
administratorul și din „statul membru gazdă” pe teritoriul căruia administratorul își prestează 
serviciile de administrare sau de comercializare să beneficieze de competențe de 
supraveghere.

11 - Remunerarea cadrelor de conducere

Declarația G20 de la Pittsburgh din 25 septembrie 2009 a marcat un acord internațional 
privind remunerarea cadrelor de conducere ale băncilor și altor instituții financiare. 

Raportorul propune aplicarea respectivelor principii în cazul AFIA.

12 - Procedura Lamfalussy
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Directiva AFIA face obiectul procedurii Lamfalussy: aceasta enunță principiile directoare 
(măsuri de nivelul 1) și prevede dispozițiile de aplicare (măsuri de nivelul 2) care pot fi 
introduse de Comisia Europeană în conformitate cu procedura de comitologie. 

Raportorul a căutat un echilibru mai bun între măsurile care țin de diferite niveluri.

13 - Interacțiunea și coerența cu alte texte

Diferitele tematice ale propunerii de directivă privind AFIA sunt abordate, de asemenea, în 
alte texte legislative precum directivele PIF, OPCVM, CRD etc. Din motive de coerență, ar 
trebui ca acestea să fie luate în considerare. Pentru a limita la maximum divergențele de 
interpretare a dispozițiilor care abordează subiecte comune, se sugerează reluarea, ori de câte 
ori este util, a textelor utilizate în directivele conexe.


