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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context:

Criza financiară și economică a scos la iveală existența deficiențelor grave din reglementarea 
și supravegherea piețelor financiare. La momentul de față nu există niciun fel de echilibru 
între risc, pe de o parte și responsabilitate sau răspundere legală, pe de altă parte. Prezenta 
directivă aflată în examinare ar trebui să asigure un echilibru între riscul inerent activităților 
desfășurate de fondurile de investiții și responsabilitatea pe care o au, ca urmare a acestui fapt.

În urma raportului din proprie inițiativă al Parlamentului European și sub presiunea tot mai 
mare a opiniei publice, Comisia a prezentat la 30 aprilie 2009 o propunere de directivă 
referitoare la administratorii fondurilor de investiții alternative, care ar trebui să asigure 
temeiul juridic pentru toate fondurile care nu intră în domeniul de aplicare al directivei 
OPCVM. Acest temei juridic ar trebui să ofere baza unei soluții mai eficiente, europene la 
problema reglementării fondurilor de investiții, înlocuind numeroasele reglementări naționale, 
aplicabile în prezent în acest domeniu. Deși mobilizarea Comisiei și abordarea aleasă de către 
aceasta sunt de lăudat, propunerea are nevoie însă de îmbunătățiri în anumite domenii 
esențiale.

Poziția raportoarei:

Raportoarea ar dori să atragă atenția asupra unor deficiențe grave din propunerea Comisiei:

(a) Propunerea urmărește reglementarea administratorilor fondurilor, nu fondurile ca atare. 
Această abordare creează impresia de securitate, dar lasă neabordate o serie de lacune 
semnificative. În plus, managerii fondurilor străine, care nu sunt cetățeni UE, pot investi în 
UE fără a fi înregistrați sau controlați.

(b) Diferențierea societăților care prezintă un risc sistemic de cele care nu prezintă un astfel de 
risc prin introducerea unor valori prag nu este posibilă. Așa cum demonstrează criza actuală, 
devine evident faptul că o firmă este importantă din punct de vedere sistemic doar în 
momentul în care aceasta se prăbușește.  În plus, valorile de prag creează o lacună, având în 
vedere faptul că ar fi ușor să se evite limitele doar prin intermediul unei diviziuni pur formale 
a fondului în unități mai mici.

(c) Raportoarea salută dispozițiile referitoare la transparență și la supraveghere, considerând, 
totodată, că este loc de îmbunătățiri. Este importantă publicarea strategiei de remunerare a 
AFIA, precum și condiționarea acesteia de succesul durabil al societății. O altă chestiune 
esențială este instituirea unor proceduri de evaluare fiabile și transparente la nivelul întregii 
UE. În cazul în care AFIA au o activitate transfrontalieră, este oportun ca supravegherea 
acestora să intre în sarcina unei autorități europene.

(d) Utilizarea leverage-ului, în special în cazul fondurilor de capital privat, precum și practica 
folosită pe scară largă de a trece creditele utilizate pentru cumpărarea unei întreprinderi în 
contul întreprinderii cumpărate, amenințând, astfel, în multe cazuri, supraviețuirea 
întreprinderii respective, impun adoptarea unor reglementări mai stricte. Ținând cont de 
implicațiile profunde ale cumpărării unei întreprinderi de către fondurile de capital privat, în 
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acest caz nu ar trebui să se facă derogări pentru IMM-uri.

Raportoarea consideră important să sublinieze că cea mai bună modalitate de a stimula 
întreprinderile să adopte strategii de afaceri pe termen lung constă în primul rând în 
consolidarea drepturilor la informare și participare la decizii ale angajaților, dublată de o 
regândire a legislației care reglementează piețele de capital și activitatea societăților 
comerciale.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să accepte fără a supune la vot, amendamentele ce țin de 
competența exclusivă a comisiei asociate, conform procedurii comisiilor asociate (articolul 50 
din Regulamentul de procedură):

Amendamentul 1

Propunere de directivă
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 
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 

(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. Sub 
incidența ei ar trebui să intre 
administratorii tuturor organismelor de 
plasament colectiv care nu trebuie 
autorizați ca OPCVM. 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 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. De asemenea, în sensul 
prezentei directive nu ar trebui considerat 
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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.

a fi un organism de plasament colectiv o 
întreprindere care acționează în principal 
ca o entitate de tip holding pentru un grup 
de filiale și care deține participații 
strategice în societăți pe care 
intenționează să le păstreze pe termen 
lung și nu să le vândă cu scopul de a 
obține profit într-o anumită perioadă de 
timp. 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.

Justificare

Ar trebui să se specifice în mod clar că trimiterea la „organismele de plasament colectiv” din 
dispoziția care include administratorii tuturor organismelor de plasament colectiv altele 
decât OPCVM-urile în domeniul de aplicare al prezentei directive reprezintă o trimitere la 
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, mai degrabă decât o clasă mai largă de 
organisme de plasament colectiv. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a evita o eventuală 
dezmembrare a activelor, activele nete ale 
societății vizate controlate de un FIA ar 
trebui să se conformeze dispozițiilor 
referitoare la regimul de adecvare a 
capitalului prevăzute în a doua Directivă 
privind dreptul societăților comerciale1.
________________________________

A doua Directivă a Consiliului din 13 decembrie 
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1976 de coordonare, în vederea echivalării, a 
garanțiilor impuse societăților comerciale în 
statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea 
paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor 
asociaților sau terților, în ceea ce privește 
constituirea societăților comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea capitalului acestora (JO 
L 26, 31.1.1977, p. 1.).

Justificare

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

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active.

(12) Este necesară garantarea faptului că 
AFIA își desfășoară activitatea în condiții 
riguroase de control a guvernanței. AFIA 
trebuie să fie gestionate și organizate în așa 
fel încât să minimizeze conflictele de 
interes. Evoluțiile recente pun în evidență 
nevoia stringentă de a separa funcțiile de 
păstrare și administrare a activelor și de a 
separa activele investitorilor de cele ale 
administratorilor. În acest sens, AFIA 
trebuie să numească un depozitar și să îi 
încredințeze contabilitatea banilor 
investitorilor într-un cont separat, păstrarea 
instrumentelor financiare și verificarea 
măsurii în care FIA sau AFIA în numele 
FIA au obținut dreptul de proprietate a 
tuturor celorlalte active, precum și 
supravegherea FIA din perspectiva 
intereselor investitorilor. Pentru a facilita 
restituirea rapidă și eficientă a activelor 



AD\815631RO.doc 7/66 PE438.149v03-00

RO

investitorilor, depozitarul este responsabil 
față de AFIA, FIA și investitorilor FIA în 
mod colectiv, cu excepția cazurilor când 
se înregistrează astfel de pierderi ca 
urmare a „force majeure.” În acest 
context, „force majeure” înseamnă 
evenimente externe neprevăzute, care 
provoacă pierderi dincolo de controlul 
depozitarului, ale căror consecințe nu ar 
fi putut evitate în ciuda respectării 
cerințelor de precauție prevăzute în 
prezenta directivă.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Răspunderea depozitarului nu este 
afectată de delegarea răspunderii unei 
părți terțe autorizate. Cu toate acestea, 
dacă depozitarul este împiedicat juridic de 
legislația țării terțe sau ca urmare a unui 
eveniment extern neprevăzut, depozitarul 
ar trebui să poată să-și decline 
răspunderea. Această declinare a 
răspunderii ar trebui să fie aprobată de 
autoritatea statului membru competent și 
această răspundere delegată nu ar trebui 
să poată fi delegată mai departe.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
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 

(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 
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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.

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. Criteriile de evaluare ar trebui 
stabilite în conformitate cu liniile 
directoare oferite de Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
înființată în conformitate cu 
Regulamentul 2009/.../CE1*(AEVMP).
* JO...
+ JO introduceți numărul, data și referința JO.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
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 

(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 efectul de levier
trebuie să se supună unor cerințe speciale 
de raportare. 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 grade ridicate 
de levier în strategiile lor de investiții 
trebuie supuși unor cerințe speciale de 
raportare. Respectivele AFIA trebuie 
obligate să comunice informații privind 
utilizarea de instrumente de leverage și 
sursele de acestora. Aceste informații 
trebuie grupate într-un registru central 
sub auspiciile Comitetului european 
pentru pentru riscuri sistemice (CERS), 
instituit în temeiul Regulamentului 
2009/.../CE și partajate cu alte autorități 
din Uniune, Autoritatea europeană pentru 
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financiar comunitar, precum și răspunsul 
comun la acesta.

valori mobiliare și piețe (AEVMP), 
precum și autoritățile competente din țări 
terțe, după caz, facilitând astfel analiza 
colectivă a impactului instrumentelor cu 
efect de levier ale respectivilor AFIA 
asupra sistemului financiar din Uniune, 
precum și răspunsul comun la acesta. Ar 
trebui, de asemenea, creat, în cadrul 
Directivei 2006/48/CE și al Directivei 
2006/49/CE, un registru central sub 
auspiciile CERS pentru băncile care 
furnizează FIA servicii de broker 
principal.

Justificare

Pentru a putea reglementa riscurile sistemice potențiale, informațiile colectate la nivel 
național trebuie grupate într-un registru central sub auspiciile CERS. Acesta ar trebui însoțit 
de un registru pentru activitățile de broker principal în cadrul Directivei privind cerințele de 
capital. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
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 

(16) Activitățile AFIA bazate pe utilizarea 
unui nivel ridicat de leverage se pot dovedi 
dăunătoare pentru stabilitatea și 
funcționarea eficientă a piețelor financiare. 
Leverage-ul este un concept greu de 
definit. Autoritățile competente din statele 
membre de origine ale AFIA ar trebui 
totuși să poată să impună limite ale 
nivelului de levier care poate fi utilizat de 
AFIA în perioadele de tensiuni extreme pe 
piață. Statele membre informează 
AEVMP și Comisia cu privire la aceste 
măsuri.
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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).

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este necesar să se garanteze că toți 
participanții pe piață implicați în vânzarea 
în lipsă fac obiectul acelorași cerințe. În 
acest scop, Comisia ar trebui să propună 
o măsură orizontală pentru a asigura un 
mediu concurențial echitabil pentru AFIA 
și alți utilizatori ai vânzării în lipsă.

Justificare

Operațiunea de vânzare în lipsă ar trebui abordată pe o bază orizontală pentru a garanta un 
mediu concurențial echitabil și a evita arbitrajul de reglementare. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
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. Deși transparența în dreptul 
societăților este necesară, orice 
discriminare, cum ar fi impunerea unei 
obligații de comunicare în mod expres a 
strategiei societății de portofoliu și a 
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planului său de dezvoltare pe baza formei 
de proprietate ar afecta concurența loială 
și ar periclita finanțarea inovării în 
Europa. Aceasta riscă, de asemenea, să 
afecteze drepturile altor acționari. În 
acest sens, Comisia ar trebui să 
revizuiască întreaga legislație relevantă în 
materie de drept al societăților 
comerciale, precum și directivele 
relevante din domeniul financiar până cel 
târziu la data de...* și să efectueze 
modificările necesare sub forma unei 
propuneri legislative, inclusiv orice 
modificări adecvate necesare în cazul 
prezentei directive. Raportul Comisiei și 
propunerea aferentă ar trebui să asigure 
un mediu concurențial echitabil între 
societățile din portofoliu și celelalte 
societăți. În raportul său și în propunerea 
sa, Comisia ar trebui să ia în considerare 
apărarea drepturilor acționarilor, precum 
și necesitatea unui mediu concurențial 
echitabil la nivel internațional și, de 
asemenea, competitivitatea europeană în 
ceea ce privește finanțarea inovării și 
dezvoltarea de tehnologii.
*JO a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Este necesar să se adopte măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive în conformitate cu 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei.

eliminat
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Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă
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 
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 

(27) Este necesar să fie împuternicită 
Comisia să adopte actele delegate necesare 
pentru implementarea prezentei directive 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul de funcționare a Uniunii 
Europene pentru a stabili procedurile
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. Aceste acte delegate pot, de 
asemenea, să stabilească criteriile 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. Ele pot 
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. Ele pot să precizeze cerințele 
prezentei directive de gestionare a 
lichidității, în special cerințele minime de 
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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 
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 

lichiditate pentru FIA, ele pot 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. Ele pot, de asemenea, să 
precizeze cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească AFIA atunci când investesc 
în asemenea instrumente de securitizare. 
Ele pot să specifice criteriile conform 
cărora un evaluator poate fi considerat 
independent în sensul prezentei directive. 
Ele pot să specifice condițiile în care 
delegarea funcțiilor AFIA trebuie aprobată 
și condițiilor în care administratorul nu mai 
poate fi considerat administrator al FIA în 
cazul delegării excesive. Ele pot să 
specifice conținutul și formatul 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. Ele pot să 
specifice obligațiile de informare impuse 
AFIA referitoare leverage și frecvența 
raportărilor către autoritățile competente și 
a informării investitorilor. Ele pot să 
stabilească limitele nivelului de levier pe 
care AFIA îl pot utiliza când administrează 
FIA. Ele pot 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. Ele pot să 
specifice tipurile de restricții sau condițiile 
care pot fi impuse comercializării FIA 
investitorilor profesionali în statul membru 
de origine al AFIA. Ele pot să specifice 
criteriile generale de evaluare a 
echivalenței standardelor de evaluare ale 
țărilor terțe în cazul în care evaluatorul este 
stabilit într-o țară terță, echivalența 
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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 
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.

legislației țărilor terțe în materie de 
depozitari și, în scopul autorizării AFIA 
stabiliți în țări terțe, echivalența normelor 
prudențiale și a supravegherii permanente. 
Ele pot să specifice criteriile 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. Ele pot 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 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. 
Ele specifică procedurile pentru 
verificările la fața locului și investigări. Ele 
prevăd faptul că standardele de evaluare a 
fondurilor ale unei țări terțe sunt 
echivalente celor aplicabile în Uniune în 
cazul în care evaluatorul este stabilit într-
o țară terță. Ele pot prevede că legislația 
unei anumite țări terțe referitoare la 
depozitari este echivalentă cu prezenta 
directivă. Ele pot prevede că legislația 
unei anumite țări terțe referitoare la 
reglementarea prudențială și 
supravegherea permanentă a AIFA este 
echivalentă cu prezenta directivă. Ele pot 
prevedea ca stabilirea măsurii în care o 
țară terță acordă AFIA comunitare acces 
efectiv la piață comparabil cu accesul 
acordat de Comunitate AFIA din 
respectiva țară terță. Măsurile respective 
pot specifica modele standard de 
notificare și atestare, precum și să 
stabilească procedura de schimb de 
informații între autorități competente.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Actele de delegare de acest tip ar 
trebui să ia în considerare în mod 
corespunzător strategia investițională, 
procedurile de gestionare a riscurilor și 
dispozițiile anti-risc. De asemenea, 
acestea iau în considerare diferitele 
strategii investiționale utilizate și clasele 
de active vizate de tranzacțiile pe piețele 
financiare.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
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 

eliminat
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echivalentă cu prezenta directivă. Scopul 
acestora este stabilirea măsurii în care o 
țară terță 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.

Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie. 

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația în temeiul 
căreia este organizat FIA impune 
constituirea unui consiliu de 
administrație sau a altui organism de 
conducere, iar organismul de conducere 
este responsabil de exercitarea funcțiilor 
de administrare legate de FIA, FIA este 
considerat AFIA în sensul prezentei 
directive.

Justificare

Directiva ar trebui modificată pentru a se asigura că FIA care au un organism de conducere, 
de exemplu un consiliu de administrație, care deține răspunderea globală în materie de 
administrare, sunt considerate AFIA în cazul cărora sunt aplicabile cerințele directivei. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c
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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 
[Directiva OPCVM], în măsura în care 
societățile respective de administrare sau 
de investiții nu administrează FIA;

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) băncilor centrale naționale;

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) societăților industriale de tip holding 
ale căror acțiuni sunt comercializate pe o 
piață reglementată din UE în măsura în 
care acestea dețin acțiuni la filialele lor 
sau la societățile lor asociate în scopul 
aplicării unui strategii de afaceri în 
domeniul industrial;

Justificare

Companiile industriale de tip holding dețin participații pe termen lung, fără un plan de 
vânzare, și își gestionează participațiile pe baza unei abordări industriale. Astfel de societăți 
generează riscuri sistemice în mod limitat, în măsura în care sunt admise la tranzacționare la 
bursă, sunt supuse dispozițiilor în vigoare la nivel european cu privire la societățile 
comerciale, legislației naționale și normelor privind admiterea la tranzacționare, toate 
acestea reglementări asigurând o protecție adecvată a investitorilor. Prin urmare, companiile 
industriale de tip holding care, în ceea ce privește investițiile realizate, se axează mai mult pe 
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sectorul industrial decât pe comercializare ar trebui excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive. 

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) autorităților și organelor naționale, 
regionale și locale sau instituțiilor care 
administrează fonduri ce sprijină 
sistemele de asigurări sociale și sistemele 
de pensii;

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) AFIA pentru orice FIA de tip închis 
ale căror titluri de valoare sunt admise la 
tranzacționare sau fac obiectul unei cereri 
de admitere la tranzacționare pe o piață 
reglementată stabilită sau care 
funcționează pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Acest amendament propus la articolul 2 ar permite evitarea unor efecte disproporționate ale 
cerințelor directivei asupra FIA de tip închis ale căror titluri de valoare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată din UE. 
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte de delegare care 
stabilesc procedurile 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).

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).

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „fond de investiții alternative” sau FIA 
înseamnă orice organism de plasament 
colectiv, inclusiv compartimentele de 
investiții ale acestor tipuri de 
întreprinderi, care strânge 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 și care nu necesită autorizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2009/…/CE [Directiva OPCVM];
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Justificare

Definiția conceptului de „fond de investiții alternative” prezintă o importanță determinantă 
în contextul domeniului de aplicare al directivei și ar trebui să specifice în mod clar 
organismele de plasament colectiv destinate să intre sub incidența directivei. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
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 orice 
persoană fizică sau juridică care 
administrează unul sau mai multe FIA-
uri, sau un singur FIA aflat în auto-
administrare;

Justificare

Există și FIA-uri care nu sunt administrate de un AFIA, ci sunt în administrare proprie (auto-
administrare).

Amendamentul 23

Propunere de directivă
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 
unui FIA, indiferent la inițiativa cui se 
desfășoară ofertarea sau plasamentul;

(e) „comercializare” înseamnă orice 
ofertare generală făcută investitorilor 
domiciliați în Uniune sau plasament 
efectuat de aceștia în unități sau acțiuni ale 
unui FIA, la inițiativa AFIA care 
gestionează FIA respectiv;

Justificare

Amendamentul propus modifică restricțiile impuse comercializării, prevăzute la articolul 4, 
definind „comercializarea” în sensul prezentei directive, astfel încât aceasta să vizeze doar 
comercializarea unui FIA la inițiativa administratorului său. 
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ob (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ob) „organism de plasament colectiv de 
tip închis” înseamnă un organism de 
plasament colectiv ale cărui acțiuni și 
unități nu sunt răscumpărate sau 
rambursate nici în mod direct, nici 
indirect, la cererea titularului, din activele 
organismului respectiv.

Justificare

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

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera oc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oc) „societate țintă” înseamnă un emitent 
sau o societate necotată care este 
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cumpărată de un investitor care a obținut 
o influență dominantă.

Justificare

Este necesară definirea termenului „societate țintă” având în vedere aspectele legate de 
„dezmembrarea activelor”. 

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA sau nu 
comercializează acțiuni sau unități ale 
acestuia fără autorizare prealabilă.

(1) Statele membre se asigură că niciun 
AFIA care intră sub incidența prezentei 
directive nu prestează servicii de 
administrare niciunui FIA sau nu 
comercializează acțiuni sau unități ale 
acestuia fără autorizare prealabilă.

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și nici, 
în cazul AFIA care nu intră sub incidența 
prezentei directive, în conformitate cu 
legislația națională a unui stat membru, nu 
le este permisă furnizarea de servicii de 
administrare unui FIA sau comercializarea 
de acțiuni sau unități ale acestuia în 
Comunitate.

Entităților care nu sunt autorizate nici în 
conformitate cu prezenta directivă, și nici, 
în cazul AFIA care nu intră sub incidența 
prezentei directive, în conformitate cu 
legislația națională a unui stat membru, nu 
le este permisă furnizarea de servicii de 
administrare unui FIA în Uniune.

Prezenta directivă nu urmărește să 
împiedice sau să limiteze activitățile 
persoanelor de vânzare sau de lichidare a 
unităților sau a acțiunilor pe care le dețin 
în FIA pe piața de capital, iar o persoană 
care deține unități sau acțiuni într-un 
FIA poate comercializa aceste unități sau 
acțiuni în mod direct sau apelând la orice 
intermediar, inclusiv la un AFIA 
autorizat în conformitate cu prezenta 
directivă, într-un stat membru în 
conformitate cu dreptul intern al statului 
membru respectiv, în cazul în care o astfel 
de comercializare nu se realizează la 
inițiativa unui AFIA care administrează 
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acest FIA.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AFIA pot fi autorizate să furnizeze 
servicii de administrare pentru toate sau 
doar pentru anumite tipuri de FIA.

(2) AFIA pot fi autorizate să furnizeze 
servicii de administrare pentru toate sau 
doar pentru anumite tipuri de FIA. Un FIA 
poate fi administrat de un singur AFIA.

Justificare

Pentru evitarea unor cazuri complicate de identificare a AFIA-ului responsabil sau inducerea 
unei responsabilități juridice comune.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul principal al AFIA trebuie să fie în 
aceeași țară ca și sediul social.

Sediul principal al AFIA trebuie să fie în 
aceeași țară ca și sediul social. Acolo unde 
un AFIA administrează unul sau mai 
multe FIA-uri, autorizarea este necesară 
pentru fiecare FIA în parte. 

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care 
specifică criteriile de autorizare cu 
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privire, printre altele, la cei responsabili 
pentru administrarea AIFA.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA notifică autoritățile competente ale 
statului membru de origine cu privire la 
schimbările referitoare la informațiile 
comunicate în cererea inițială care pot 
afecta în mod substanțial condițiile de 
acordare a autorizației, în special 
schimbările strategiei și politicii de 
investiții ale FIA administrate de acesta, 
ale regulamentelor și actelor constitutive 
ale FIA, precum și cu privire la orice FIA 
nou pe care AFIA intenționează să îl 
administreze.

Înainte de implementare, AFIA informează 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine cu privire la orice schimbări 
materiale aduse condițiilor în care a fost 
acordată autorizația inițială sau în care a 
fost efectuată înregistrarea inițială, în 
special schimbările aduse programului de 
activitate al AFIA sau strategiei și politicii 
de investiții ale FIA administrate de acesta.

AFIA informează autoritatea competentă 
cu privire la orice schimbare în ceea ce 
privește persoanele care desfășoară 
efectiv activitățile AFIA.

În termen de lună de la primirea notificării 
autoritățile competente aprobă, impun 
restricții sau resping respectivele
schimbări.

În termen de lună de la primirea notificării 
autoritățile competente aprobă, impun 
restricții sau resping respectivele 
schimbări. Autoritățile competente nu 
resping fără a prezenta un motiv valabil 
schimbările aduse strategiei și politicii de 
investiții ale unui FIA sau schimbările 
aduse normelor sau instrumentelor 
constitutive, dacă acestea au fost aprobate 
de investitori.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Investitorii pot obține tratament 
preferențial doar dacă acest lucru este 
menționat în regulamentul sau în actele 
constitutive ale fondului.

Investitorii pot obține tratament material
preferențial, față de alți investitori din 
același FIA, doar dacă se face referire la 
natura și tipul acestui tratament 
preferențial în regulamentul sau în actele 
constitutive ale fondului.

Justificare

Cerințele Directivei privind comunicarea identității investitorilor, în cazul termenilor ne-
standardizați, nu sunt justificate. Acest fapt riscă să încalce reglementările UE referitoare la 
protecția datelor. Numele vor fi comunicate numai entităților autorizate, cu respectarea 
strictă a confidențialității, nu și altor investitori sau publicului.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare pentru definirea criteriilor 
care trebuie utilizate de autoritățile 
competente pentru a stabili dacă AFIA își 
respectă obligațiile în temeiul alineatului 
(1).

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care 
definesc criteriile care trebuie utilizate de 
autoritățile competente pentru a stabili dacă 
AFIA își respectă obligațiile în temeiul 
alineatului (1). 

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

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile expuse în prezentul alineat 
corespund naturii, dimensiunii și 
complexității FIA.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 1a, 1b, 1c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AFIA elaborează și aplică politici și 
practici solide de remunerare compatibile 
cu gestionarea eficientă a riscurilor și 
crearea de valoare pe termen lung.
AFIA informează autoritățile competente 
ale statelor membre cu privire la 
caracteristicile politicilor și practicilor lor 
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.

Justificare

Principiile ar trebui să fie consecvente cu cele elaborate de Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară (CSF) cu privire la Bunele practici în materie de remunerare (25 septembrie 
2009). Declarația liderilor după summitul de la Pittsburgh (24-25 septembrie 2009) sprijină 
pe deplin aplicarea standardelor CSF, care au menirea de a alinia remunerarea cu crearea 
de valori pe termen lung și neasumarea unor riscuri excesive. Considerăm că principiile FSB 
sprijinite de G20 ar trebui să se aplice AIFA care au importanță pentru sistem, precum și 
altor companii de servicii financiare.  Deși nu considerăm că este nevoie de cerințe detaliate 
în legătură cu remunerarea care să fie propuse în conformitate cu prezenta directivă, este 
important ca, în cazul implementării unor măsuri relevante de nivel 2, în conformitate cu 
prezenta directivă, aceste măsuri să țină seama de principiul proporționalității și să se 
asigure că este menținută competitivitatea industriei în UE, acordând atenție aplicării 
coerente a acestor inițiative de către Comisie, acționând împreună cu Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară, așa cum a prevăzut CSF.  În special, orice amendament care solicită 
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unui AFIA să se asigure că normele sale privind remunerarea sunt compatibile cu normele 
aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții ar trebui să fie evitate deoarece există 
motive foarte întemeiate pentru care politicile de remunerare ale AFIA ar trebui să fie diferite 
în mod valabil de cele pentru bănci sau, de exemplu, pentru brokeri sau operatori.  Prin 
urmare, nu suntem de acord cu amendamentul 50 din raportul Gauzès. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare:

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate:

(a) care să precizeze în mod detaliat 
tipurile de conflicte de interese menționate 
la alineatul 1;

(a) care să precizeze în mod detaliat 
tipurile de conflicte de interese menționate 
la alineatul 1;

(b) care să precizeze măsurile rezonabile 
care trebuie să fie luate de AFIA în termeni 
de proceduri interne și organizaționale 
pentru a identifica, preveni, gestiona și a 
face publice conflictele de interese.

(b) care să precizeze măsurile rezonabile 
care trebuie să fie luate de AFIA în termeni 
de proceduri interne și organizaționale 
pentru a identifica, preveni, gestiona și a 
face publice conflictele 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).

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate și supuse unor evaluări separate.

(1) AFIA se asigură că funcțiile de 
gestionare a riscului și a portofoliului sunt 
separate atât timp cât este acest lucru este 
adecvat și proporțional, având în vedere 
natura, dimensiunea și complexitatea 
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AFIA și a FIA din administrarea sa.

Justificare

Cerința de a dispune de o funcție de gestionare a riscurilor separată ar trebui să fie 
proporțională cu riscurile pe care le prezintă AFIA și fondul administrat de acesta. 

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze:

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
precizeze:

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze:

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze:

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și

(a) cerințele de gestionare a lichidităților 
menționate la alineatul (1) și

(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
șase luni.

(b) în special, cerințele de lichiditate 
minimă pentru FIA care rambursează 
unități sau acțiuni mai des decât o dată la 
șase luni.

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).

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatele (1)-(3) nu se aplică FIA de 
tip închis.

Justificare

Gestionarea lichidităților în raport cu eventualele cereri de rambursare nu este necesară în 
cazul unui fond de tip închis, deoarece investitorii nu au dreptul să-și realizeze investițiile din 
activele fondului. 
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturile în titluri de valoare 
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (emitenți) și AFIA care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare în 
numele unuia sau mai multor FIA, Comisia 
adoptă măsuri de implementare care 
stabilesc cerințele în următoarele domenii:

În vederea garantării coerenței 
transsectoriale și a eliminării divergențelor 
dintre interesele firmelor care transformă 
împrumuturile în titluri de valoare 
tranzacționabile și alte instrumente 
financiare (emitenți) și AFIA care 
investesc în respectivele titluri de valoare 
sau în alte instrumente financiare în 
numele unuia sau mai multor FIA, Comisia 
este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 49 din prezenta 
directivă, acte delegate care stabilesc 
cerințele în următoarele domenii:

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

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

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai multor 
FIA.

(b) cerințele cantitative care trebuie 
îndeplinite de AFIA care investește în 
respectivele titluri sau în alte instrumente 
financiare în numele unuia sau mai multor 
FIA.

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).

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care valoarea portofoliilor FIA 
administrate de AFIA depășește 
250 de milioane 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 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 
orice caz, totalul necesar al capitalului 
inițial și al sumei suplimentare nu trebuie 
să depășească 10 000 000 de EUR.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
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 
certificat care este independent din punct 
de vedere funcțional de AFIA pentru a 
stabili valoarea activelor obținute de FIA și 
valoarea acțiunilor și a unităților FIA.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când nu este utilizat un 
evaluator extern, autoritățile competente 
din statul membru de origine pot cere 
AFIA să dispună verificarea procedurilor 
sale de evaluare și/sau a evaluărilor sale 
de către un evaluator extern sau, după 
caz, un auditor.
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
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 este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care 
detaliază condițiile de certificare a 
evaluatorilor și principiile care stau la 
baza criteriilor de evaluare în sensul 
alineatului (1).

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

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depozitar Depozitar
(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 care să îndeplinească, acolo unde 
este cazul, următoarele funcții:

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau acțiuni 
ale unui FIA administrat de AFIA și să le 
contabilizeze în numele AFIA într-un cont 
separat;

(a) să primească toate plățile efectuate de 
investitori când subscriu unități sau acțiuni 
ale unui FIA administrat de AFIA și să le 
contabilizeze în numele AFIA într-un cont 
separat;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA;

(b) să păstreze instrumentele financiare 
care aparțin FIA, și anume:

(i) să păstreze în custodie toate 
instrumentele financiare care pot fi 
deținute și să ia măsurile necesare pentru 
protejarea drepturilor de proprietate ale 
FIA, în special în eventualitatea 
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insolvabilității depozitarului, inclusiv 
măsuri prin care să se garanteze că aceste 
instrumente financiare sunt înregistrate 
în contabilitatea depozitarului în conturi
separate sau într-un cont separat comun 
pentru FIA multiple, astfel încât, în caz de 
incapacitate de plată a depozitarului, 
acestea să poată fi identificate în mod clar 
ca fiind separate de activele depozitarului;
(ii) păstrează registrele necesare pentru a 
verifica proprietatea instrumentelor 
financiare care nu pot fi păstrate pe baza 
informațiilor furnizate de AFIA și a 
dovezilor externe privind existența 
tranzacțiilor;

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de proprietate 
asupra tuturor celorlalte active în care FIA 
investește.

(c) să verifice dacă FIA sau AFIA în 
numele FIA a obținut dreptul de proprietate 
asupra tuturor celorlalte active în care FIA 
investește.

(1a) Pe lângă sarcinile de la alineatul (1), 
depozitarul se asigură că:
(a) vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, 
rambursarea și anularea de acțiuni sau 
unități ale FIA sunt realizate în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul sau actul 
constitutiv al FIA;
(b) valoarea acțiunilor sau a unităților 
FIA este calculată în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă și cu 
regulamentul sau actul constitutiv al FIA;
(c) în operațiunile care implică activele 
FIA, contravaloarea îi este achitată în 
termenele uzuale; și
(d) veniturile FIA sunt folosite în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și cu regulamentul FIA.

(2) Un AFIA nu poate fi depozitar. (2) Un AFIA nu poate fi depozitar.

Depozitarul acționează independent și 
exclusiv în interesul investitorilor FIA.

Depozitarul acționează în mod onest, 
corect, profesionist, independent și în 
interesul investitorilor FIA.

(3) Depozitarul este o instituție de credit cu 
sediul social în Comunitate și autorizată în 

(3) Depozitarul este fie:
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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).

(a) o instituție de credit cu sediul social în 
Comunitate și autorizată în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE sau

(b) o societate de investiții autorizată în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE;
(3a) 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 al AFIA și autoritățile 
din țara terță în care este domiciliat FIA 
au semnat acorduri de cooperare și de 
schimb de informații;
(b) legislația țării terțe în care este
domiciliat FIA este conformă cu 
standardele stabilite de organizațiile 
internaționale;
(c) țara terță în care este domiciliat FIA 
face obiectul unei decizii luate în 
conformitate cu punctul (e) care atestă că 
depozitarii domiciliați în respectiva țară 
fac obiectul unei reglementări prudențiale 
și unei supravegheri efective echivalente 
cu dispozițiile din legislația comunitară;
(d) țara terță în care este domiciliat FIA 
face obiectul unei decizii luate în 
conformitate cu punctul (e) care atestă că 
standardele pentru prevenirea spălării 
banilor și a finanțării terorismului sunt 
echivalente cu standardele din legislația 
UE;
(e) statul membru de origine al AFIA 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 eficient de 
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informații pe probleme fiscale.
(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 
entitate de tip „cutie poștală”. Această 
delegare a răspunderii are loc o singură 
dată. Nu există niciun lanț al răspunderii.
(4a) Depozitarul respectă bunele practici 
și dă dovadă de toată competența, 
precauția și diligența necesară atunci 
când selectează, numește, verifică 
periodic și monitorizează continuu partea 
terță căreia i-a delegat sarcinile, așa cum 
se menționează la prezentul alineat.

(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 
intenționate sau din neglijență a 
obligațiilor sale în temeiul prezentei 
directive sau îndeplinirea lor 
necorespunzătoare, cu excepția cazurilor 
când aceste pierderi apar ca rezultat al 
forței majore. 

În cazul pierderilor de instrumentele 
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
își poate declina răspunderea doar dacă 
este în măsură să dovedească că nu ar fi 
putut evita pierderea respectivă.

În cazul pierderilor de instrumente 
financiare pe care le păstrează, depozitarul 
își poate declina răspunderea doar dacă 
este în măsură să dovedească că pierderea 
a fost cauzată de un eveniment extern, că 
aceasta nu a putut fi prevăzută și că 
depozitarul nu ar fi putut evita pierderea 
respectivă.

Răspunderea depozitarului față de AFIA 
și investitori nu este afectată de faptul că 
acesta a hotărât delegarea unei părți a 
sarcinilor sale către o parte terță 
autorizată, precum un subdepozitar sau 
un subcustode. Prin urmare, în cazul 
oricărei pierderi de instrumente 
financiare aflate în păstrarea 
depozitarului, ca obligație principală, fără 
a aduce atingere legislației naționale, 
depozitarul returnează activele către FIA 
fără întârziere. Această cerință se aplică 
fără a aduce atingere procedurilor
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judiciare.
Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct sau indirect, prin 
intermediul FIA, în funcție de natura 
juridică a raporturilor dintre depozitar, 
AFIA și investitori. Răspunderea 
depozitarului nu este afectată de 
delegările menționate la alineatul (4).

Răspunderea față de investitorii FIA poate 
fi invocată direct și indirect, prin 
intermediul FIA.

(5a) Prin excepție de la alineatul (5), în 
cazul în care este împiedicat legal de 
legislația țării în care investește AFIA în 
numele FIA sau nu poate să-și exercite 
funcțiile custodiale din cauza unui 
eveniment extern neprevăzut, depozitarul 
își poate declina responsabilitatea, 
inclusiv pentru pierderea de instrumente 
financiare, dacă poate dovedi că și-a 
îndeplinit cu diligența necesară obligațiile 
menționate la alineatul (4a). Această 
delegare a răspunderii are loc o singură 
dată. Nu există niciun lanț al răspunderii.
(5b) Prin excepție de la alineatul (5), în 
cazul în care contractul dintre depozitar și 
broker principal sau un subcustode 
permite transferul și reutilizarea activelor 
în conformitate cu normele FIA, 
depozitarul își poate declina răspunderea, 
depozitarul își poate declina 
responsabilitatea, inclusiv pentru 
pierderea de instrumente financiare, dacă 
poate dovedi că și-a îndeplinit cu diligența 
necesară obligațiile menționate la 
alineatul (4a).
Contractul dintre AFIA și depozitar 
solicită ca AIFA să fie informat cu privire 
la orice termen contractual care permite 
transferul și reutilizarea activelor, cu 
respectarea regulamentului FIA, înainte 
de punerea sa în aplicare. 
Înainte de a face investiții în FIA, 
investitorii sunt informați cu privire la 
acea clauză și anunțați cu privire la 
identitatea părții terțe. În special, 
investitorii sunt informați cu privire la 
orice transfer existent de răspundere către 
o parte terță, inclusiv în cazul pierderii de 
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instrumente financiare. În acest caz, 
termenul de restituire este în conformitate 
cu termenii contractului dintre depozitar 
și partea terță.
(5c) La cerere, depozitarul pune la 
dispoziție autorităților competente din 
statul său membru de origine toate 
informațiile pe care le-a obținut în cadrul 
sarcinilor sale și pot fi necesare pentru ca 
autoritățile competente să supravegheze 
AFIA. Dacă statul membru de origine al 
AFIA este altul decât cel al depozitarului, 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al depozitarului transmit fără 
întârziere informațiile primite 
autorităților competente ale statului 
membru de origine al AFIA.
(5d) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate, care 
specifică datoriile și responsabilitățile 
depozitarilor și condițiile în care un 
depozitar FIA poate să-și delege unele 
dintre funcțiile sale unei părți terțe. 
(5e) Orice numire a unui depozitar face 
obiectul unei aprobări din partea 
autorității competente a statului membru 
de origine al AFIA. Autoritatea 
competentă poate permite numirea mai 
multor depozitari, în cazul în care se 
asigură faptul că acest lucru nu afectează 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor depozitarului menționate în 
prezenta directiva.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
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, 

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

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”.

Justificare

Acest amendament de clarificare este propus și în raportul Gauzès și este considerat oportun. 

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să precizeze:

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
precizeze:

(a) condițiile de aprobare a delegării; (a) condițiile de aprobare a delegării;

(b) condițiile în care administratorul nu 
mai poate fi considerat administrator al 
FIA în conformitate cu alineatul (2).

(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).

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 

(1) AFIA pune la dispoziție pentru fiecare 
FIA din administrare un raport anual 
pentru fiecare exercițiu financiar. Raportul 
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anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului.

anual este disponibil investitorilor și 
autorităților competente cel târziu la patru 
luni de la închiderea exercițiului sau în 
termen de cel mult șase luni de la 
încheierea exercițiului financiar în cazul 
FIA care investesc în alt FIA și care 
solicită informații din rapoartele anuale 
sau rapoartele intermediare ale acelor 
FIA pentru pregătirea raportului anual.

Justificare

Fondurile de capital privat ale fondurilor își pregătesc rapoartele anuale pe baza celor mai 
recente informații financiare primite de la fondurile de capital privat subiacente în care 
investesc.  Respectivele fonduri subiacente nu își pot publica rapoartele anuale sau 
informările financiare într-un termen suficient pentru ca fondul de fonduri să respecte 
perioada obligatorie de patru luni pentru pregătirea raportului său anual.  Din acest motiv, 
fondurile de fonduri necesită mai mult timp pentru a finaliza pregătirea rapoartelor lor 
anuale. 

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informațiile enumerate la articolul 
20, în măsura în care acestea s-au 
schimbat în cursul exercițiului financiar 
acoperit de raport, precum remunerațiile, 
divizate în remunerații fixe și remunerații 
variabile, plătite de AFIA și, dacă este 
relevant, de un FIA, cadrelor superioare 
de conducere și angajaților care au un 
impact material asupra expunerii 
societății la riscuri.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 2 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) raportul de evaluare al companiilor 
din portofoliu fiecărui FIA;

Justificare

La orice societate comercială, deci inclusiv la un FIA, raportul anual realizat de AFIA este 
cel mai citit document de către investitori. 

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie auditate de una sau mai 
multe persoane abilitate prin lege să 
auditeze aceste conturi în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale și 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului. Raportul de 
audit și, după caz, rezervele acestuia se 
reproduc integral în raportul anual.

(3) Informațiile contabile din rapoartele 
anuale trebuie pregătite în conformitate cu 
standardele sau principiile prevăzute în 
regulile sau instrumentele de aplicare ale 
FIA referitoare la înființare sau fuziune 
și sunt auditate de una sau mai multe 
persoane abilitate prin lege să auditeze 
aceste conturi în conformitate cu Directiva 
2006/43/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul 
legal al conturilor anuale și al conturilor 
consolidate, de modificare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a 
Consiliului21 .

Justificare

Pentru același motiv referitor la evaluarea proprie (a se vedea justificarea de la 
amendamentul 15), informațiile privind contabilitatea nu trebuiesc supuse auditului. Cu toate 
acestea, companiile care se afla în portofoliul unui FIA pot realiza un raport de audit 
financiar atunci când este cazul.
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsuri de 
implementare care să detalieze conținutul 
și formatul raportului anual. Aceste măsuri 
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze: Respectivele acte sunt adecvate 
și proporționale și adaptate tipului de 
AFIA la care se referă, precum și FIA care 
fac obiectul raportului în cauză, ținând 
seama de dimensiunea, resursele, 
complexitatea, natura, investițiile, 
strategiile și tehnicile de investiții diferite, 
precum și de structurile și investitorii 
diferitelor categorii de AFIA și FIA pe 
care le administrează.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) AFIA se asigură că înainte de a investi 
în FIA investitorii primesc următoarele 
informații, precum și modificările survenite 

(1) AFIA se asigură că, înainte de a investi 
în FIA, investitorii au la dispoziție
următoarele informații, precum și 
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ale acestora: modificările survenite ale acestora:

Justificare

Aliniere la directivele OPCVM și PIF. 

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tuturor activelor în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, orice restricții aplicabile privind 
investițiile, situațiile în care FIA poate 
utiliza leverage-ului, tipurile și sursele 
împrumuturilor autorizate și riscurile 
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage;

(a) o descriere a strategiei de investiții și a 
obiectivelor FIA, a tipurilor de active în 
care FIA poate investi și a tehnicilor pe 
care acesta le poate utiliza și a riscurilor 
asociate, a oricăror restricții aplicabile 
privind investițiile, a situațiilor în care FIA 
poate utiliza leverage-ului, a tipurilor și 
surselor de levier autorizate și a riscurilor 
asociate acestora, precum și a existenței 
oricăror restricții în utilizarea de leverage;

Justificare

Nu este practic să se facă publice „toate” activele pe care un FIA le poate investi, iar 
propunerea de amendament este în sensul propunerii de compromis a Președinției suedeze. 
Restul amendamentelor se depun în consecință. 

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă a acestora;

(h) o descriere a tuturor comisioanelor, 
taxelor și cheltuielilor care sunt suportate 
direct sau indirect de investitori, precum și 
valoarea maximă sau ratele acestora 
însoțită de o descriere a comisioanelor, 
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taxelor și cheltuielilor plătite în ultimele 
douăsprezece luni;

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) o descriere a rezultatelor FIA de la 
crearea sa până la evaluarea cea mai 
recentă;

Justificare

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare, având în vedere riscurile 
asumate. În special, informațiile referitoare la istoricul FIA, dar și al AFIA sunt un element 
esențial pentru decizia de a investi. Prea des aceste informații sunt parțiale sau induc în 
eroare. Informațiile privind comisioanele plătite și sursele fondurilor sunt, de asemenea, 
necesare pentru o bună decizie. Informațiile lunare privind profilul de risc al FIA vor ajuta, 
de asemenea, investitorii să își gestioneze riscurile. 

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare FIA administrat, AFIA 
comunică periodic investitorilor:

(2) Pentru fiecare FIA care permite 
rambursarea la alegerea investitorilor,
AFIA administratoare comunică periodic 
investitorilor:

Justificare

Fondurile de capital privat ale fondurilor (și fondurile de capital privat) fac investiții 
nelichide și nu acordă investitorilor drepturi la rambursare. În cazul în care investitorii nu au 
dreptul la rambursare, nu ar trebui să fie necesar să fie comunicate periodic datele cu privire 
la activele nelichide sau la lichidități. 
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Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FIA care se vând către fondurile de 
pensie trebuie să atragă atenția asupra 
riscurilor speciale corelate cu această 
formă de investiție. În plus, în acest caz, 
documentele prescrise pentru investitori 
sunt puse și la dispoziția beneficiarilor de 
prestații, a reprezentanților acestora sau a 
consultanților specialiști numiți de 
aceștia.

Justificare

Fondurile de pensii au o răspundere deosebită, întrucât acestea se confruntă tot mai des cu 
solicitarea de a efectua servicii de interes general sub forma acordării de pensii pentru limita 
de vârstă pentru salariați. Din acest motiv, în cazul în care pot investi capital în FIA, este 
necesar să se prevadă obligații de comunicare speciale. În plus, trebuie să se asigure că 
investitorii primari, sau beneficiarii de prestații, nu sunt privați de informații esențiale 
referitoare la controlul gestionarilor fondurilor lor, respectiv al fondului de pensii.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2). Aceste măsuri 
se vor adapta tipului de AFIA la care se 
referă.

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze obligațiile de informare ale AFIA 
și frecvența comunicărilor de informații 
menționate la alineatul (2), ținând cont de 
tipul de AFIA la care se referă.

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

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) profilul actual de risc al FIA și 
instrumentele de gestionare a riscurilor 
utilizate de AFIA pentru gestionarea 
acestora;

(c) profilul actual de risc al FIA, inclusiv 
nivelul de leverage utilizat și instrumentele 
de gestionare a riscurilor utilizate de AFIA 
pentru gestionarea acestora;

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă despre FIA și AFIA. 

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) structura comisioanelor și sumele 
plătite către AFIA;

Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă despre FIA și AFIA. Structura 
comisioanelor este importantă în calitate de determinat al riscurilor. 

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) date privind performanțele FIA, 
inclusiv o evaluare a activelor.
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Justificare

Autoritățile competente trebuie să aibă o imagine completă despre FIA și AFIA. 

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze obligațiile de raportare 
menționate la alineatele (1), (2) și (3), care 
pot fi adaptate și completate în funcție de 
evoluția tehnicilor financiare, precum și 
frecvența acestora.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 49 din prezenta 
directivă, acte delegate cu privire la tipul 
de informații publicate în conformitate cu 
alineatul (3a).

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un AFIA care administrează unul 
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sau mai multe FIA care utilizează efectul 
de levier într-un mod sistemic semnificativ 
furnizează autorităților competente din 
statul său membru de origine informații 
referitoare la nivelul de levier global 
utilizat de fiecare FIA administrat, o 
defalcare pe efect de levier rezultând din 
împrumuturi de numerar sau titluri de 
valoare și efect de levier încorporat în 
instrumentele financiare derivate și, dacă 
sunt date cunoscute, măsura în care 
activele FIA au fost refolosite în cadrul 
unor acorduri care au dat naștere 
efectului de levier.
Informațiile includ identitatea celor mai 
mari cinci surse de împrumut de numerar 
sau titluri de valoare pentru fiecare FIA 
administrat de AFIA și valoarea sumei 
primite de la fiecare din entitățile 
respective pentru fiecare FIA administrat 
de AFIA.

Justificare

Prezentul amendament este propus în propunerea de compromis a Președinției suedeze, pe 
care o considerăm adecvată. 

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre garantează că 
autoritățile competente din statul membru 
de origine al unui AFIA au acces la 
informațiile privind utilizarea vânzării în 
lipsă în numele FIA administrat de AFIA 
în scopul determinării măsurii în care 
utilizarea vânzării în lipsă contribuie la 
crearea de riscuri sistemice în sistemul 
financiar sau a riscului de piețe 
dezordonate. Autoritățile competente din 
statul membru de origine se asigură, de 
asemenea, că informațiile respective, 



PE438.149v03-00 48/66 AD\815631RO.doc

RO

consolidate cu privire la toți AFIA pe care 
îi supraveghează, sunt disponibile 
celorlalte autorități competente, precum și 
Comitetului autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare instituit prin Decizia 
2009/77/CE a Comisiei din 23 ianuarie 
20091 și Comitetului european pentru 
riscuri sistemice (CERS) instituit prin 
Regulamentul nr…./…/CE, prin 
intermediul procedurilor stabilite la 
articolul 46 privind cooperarea în 
domeniul supravegherii.
________________
1 JO L 25, 29.1.2009, p. 18.

Justificare

Considerăm inoportună reglementarea vânzării în lipsă de către AFIA izolate. Observăm că 
expunerea de motive din directivă atestă faptul că vânzarea în lipsă nu este rezervată exclusiv 
AFIA și că vânzarea în lipsă este văzută de Comisie dintr-o perspectivă mai largă. De 
asemenea, observăm că acest fapt a fost recunoscut în propunerea de compromis a 
Președinției suedeze, care este substituibilă unei cerințe privind colectarea de informații și de 
raportul Gauzès, care atestă în amendamentul 13 faptul că vânzările în lipsă ar trebui să se 
desfășoare într-un cadru de reglementare armonizat. 

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a

Confidențialitatea
Nicio dispoziție din prezenta directivă nu 
împiedică un AFIA să transmită 
autorității sale competente că anumite 
informații furnizate de acesta, în temeiul 
prezentei directive, reprezintă un secret 
comercial sau informații confidențiale, 
fără a aduce atingere capacității 
autorității competente de a face schimb de 
informații cu alte autorități competente în 
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conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze obligațiile de comunicare de 
informații referitoare la efectul de levier și 
frecvența raportărilor către autoritățile 
competente și a comunicării de informații 
investitorilor.

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

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de asemenea, să furnizeze fără întârziere 
informații prin acest mecanism și în mod 
bilateral statelor membre direct interesate 
în cazul în care un AFIA aflat sub 
responsabilitatea lor ar putea să devină o
sursă importantă de risc de contrapartidă 
pentru o instituție de credit sau altă 
instituție importantă din punct de vedere 
sistemic în alt stat membru.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Justificare

Nu este oportună stabilirea de către Comisie a unui plafon de levier la nivelul UE, deoarece 
ar fi disproporționat și ar ignora imensa varietate a structurilor și strategiilor din cadrul 
sectorului AFIA. De asemenea, în cazul unei recesiuni, acesta s-ar putea dovedi a fi prociclic. 
Această competență ar putea însă să fie a autorităților din statele membre, de la caz la caz. 

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Nu este oportună stabilirea de către Comisie a unui plafon de levier la nivelul UE, deoarece 
ar fi disproporționat și ar ignora imensa varietate a structurilor și strategiilor din cadrul 
sectorului AFIA. De asemenea, în cazul unei recesiuni, acesta s-ar putea dovedi a fi prociclic. 
Această competență ar putea însă să fie a autorităților din statele membre, de la caz la caz. 

Amendamentul75

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(b) AFIA care au încheiat un acord cu unul 
sau mai multe AFIA care ar permite FIA 
administrate de respectivii AFIA să obțină 

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

influență decisivă, de exemplu la 
obținerea a 10%, 20%,30% sau 50% sau 
mai mult din drepturile de vot, asupra 
emitentului sau asupra societății necotate, 
după caz;

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

(2) Articolele 26-30 nu se aplică în cazul 
în care emitentul sau societatea necotată în 
cauză - inclusiv întreprinderile 
dependente -  are mai puțin de 50 de 
angajați.

Amendamentul 76

Propunere de directivă 
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea obținerii influenței decisive în 
societăți necotate

Notificarea obținerii influenței
semnificative în societăți necotate

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

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care un AFIA este în situația de a 
exercita o influență decisivă asupra unei 
societăți necotate, acest AFIA notifică 
societății necotate și tuturor celorlalți 
acționari informațiile cerute la alineatul (2)

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

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

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

(a) situația care rezultă în urma operațiunii, 
în termeni de drepturi de vot;

(a) situația care rezultă în urma operațiunii, 
în termeni de drepturi de vot;

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

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

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

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a

Rata de adecvare a capitalului societăților 
vizate

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

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

Amendamentul 78

Propunere de directivă 
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În plus față de articolul 27, statele 
membre se asigură că în cazul în care un 
AFIA, acționând singur sau împreună cu 
alte AFIA, obține o influență decisivă
asupra unui emitent sau asupra unei 
societăți necotate, respectivul AFIA 
notifică emitentului, societății necotate, 
acționarilor acestora și reprezentanților 
angajaților sau, în cazul în care asemenea 
reprezentanți nu există, angajaților înșiși,
informațiile menționate în prezentul 
alineat.

În ceea ce privește emitenții, AFIA pune 
la dispoziția emitentului în cauză, a 
investitorilor acestuia și a reprezentanților 
angajaților, informațiile menționate în 
articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
2004/25/CE.

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

În ceea ce privește emitenții și companiile 
nelistate, AFIA pune la dispoziție:

(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 

(a) vânzări de active semnificative avute 
în vedere;
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publice de cumpărare1;
(b) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și emitent;

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

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

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

În ceea ce privește societățile necotate, 
AFIA pune la dispoziția societății necotate 
în cauză, a acționarilor acesteia și a 
reprezentanților angajaților:
(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 un nivel 
de influență decisivă;

(e) planul de dezvoltare al societății 
necotate;
(f) politica de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese, în special între 
AFIA și societatea necotată;

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

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

(ga) persoana sau persoanele abilitate să 
încheie convenții cu caracter juridic 
obligatoriu în raport cu strategia 
întreprinderii și a politicii privind 
ocuparea forței de muncă.

1 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.

Amendamentul 79

Propunere de directivă 
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
stabilească:
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Amendamentul 80

Propunere de directivă 
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 82

Propunere de directivă 
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
specifice în detaliu conținutul informațiilor 
care trebuie furnizate în temeiul alineatelor 
(1) și (2):

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

Amendamentul 83

Propunere de directivă 
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 84

Propunere de directivă 
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisia adoptă măsuri de implementare 
care să detalieze tipurile de restricții și 
condițiile care pot fi impuse comercializării 
FIA în temeiul paragrafului al doilea al 
prezentului alineat. Măsurile care au ca 
obiectiv modificarea elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, prin 
completarea acesteia, se adoptă în 

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 49 din prezenta 
directivă, acte delegate care să detalieze 
tipurile de restricții și condițiile care pot fi 
impuse comercializării FIA în temeiul 
paragrafului al doilea al prezentului alineat.
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conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 49 alineatul (3).

Amendamentul 85

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Noul alineat 4a, care permite fiecărui stat membru să își mențină derogările cu privire la 
propriile plasamente private, este esențial pentru a evita aducerea de prejudicii importante 
fondurilor de pensii ale UE și ale altor investitori care ar rezulta în cazul în care aceștia ar fi 
în imposibilitatea de a avea acces la fonduri administrate în afara UE. 
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Amendamentul 86

Propunere de directivă 
Articolul 33 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
detalieze:

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Cerința ca țara de domiciliu a FIA dintr-o țară terță să aibă un acord de schimb de informații 
cu fiecare stat membru în care fondul respectiv urmează a fi comercializat reprezintă o 
sarcină inutilă, susceptibilă să limiteze drastic capacitatea statelor membre de a permite 
comercializarea unor astfel de FIA pe teritoriul lor, cu respectarea derogărilor naționale 
privind plasamentele private. 
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Amendamentul 88

Propunere de directivă 
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate pentru 
definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței standardelor și normelor de 
evaluare ale țărilor terțe menționate la 
alineatul (1) litera (b).

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

Amendamentul 89

Propunere de directivă 
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
constate că standardele și normele de 
evaluare din legislația unei țări terțe sunt 
echivalente normelor aplicabile în Uniune. 

Amendamentul 90

Propunere de directivă 
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate pentru 
definirea criteriilor de evaluare a 
echivalenței reglementării prudențiale a 
supravegherii și a standardelor țărilor terțe 
menționate la alineatul (1).

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

Amendamentul 91

Propunere de directivă 
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (3), Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
ateste că reglementarea prudențială, 
supravegherea și standardele unei țări terțe 
sunt echivalente prezentei directive.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) țara terță să fi semnat un acord cu țara 
în care cere o autorizare care să respecte
standardele stabilite la articolul 26 din 
modelul de convenție fiscală a OCDE și să 
garanteze un schimb efectiv de informații 
pe probleme fiscale.
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Amendamentul 93

Propunere de directivă 
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă măsuri de 
implementare în scopul stabilirii:

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate în scopul 
stabilirii:

Amendamentul 94

Propunere de directivă 
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 95

Propunere de directivă 
Articolul 39 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pe baza criteriilor menționate la 
alineatul (2), Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 49, 
acte delegate care să ateste că:

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 97

Propunere de directivă 
Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate privind 
procedurile referitoare la schimbul de 
informații între autoritățile competente.

Amendamentul 98

Propunere de directivă 
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate care să 
precizeze modalitățile, conținutul și 
frecvența informațiilor care urmează să fie 
schimbate în conformitate cu alineatul (1).

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

Amendamentul 99

Propunere de directivă 
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 49 din 
prezenta directivă, acte delegate privind 
procedurile de efectuare a verificărilor la 
fața locului și a investigațiilor.

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

Amendamentul 100

Propunere de directivă 
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul Acte delegate

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
european pentru valori mobiliare, instituit 
prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei din 
6 iunie 2001 de instituire a Comitetului 
European pentru valori mobiliare. 

(1) Competențele de a adopta acte 
delegate menționate la articolul 2 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (2), 
articolul 10 alineatul (3), articolul 11 
alineatul (5), articolul 12 alineatul (3), 
articolul 13, articolul 16 alineatul (4), 
articolul 18 alineatul (4), articolul 19 
alineatul (4), articolul 20 alineatul (3), 
articolul 21 alineatul (4), articolul 24 
alineatul (2), articolul 25 alineatul (3), 
articolul 28 alineatul (2), articolul 29 
alineatul (4), articolul 31 alineatul (3), 
articolul 33 alineatul (7), articolul 37 
alineatul (2), articolul 37 alineatul (3), 
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articolul 38 alineatul (3), articolul 38 
alineatul (4), articolul 39 alineatul (2), 
articolul 39 alineatul (3), articolul 45 
alineatul (5), articolul 46 alineatul (3), 
articolul 47 alineatul (4) și articolul 53 
sunt conferite Comisiei pe baza condițiilor 
stabilite  în alineatul (2) și alineatul (3) 
din prezenta directive.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 
7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei, cu 
respectarea dispozițiilor articolului 8.

(2) Delegarea de competențe este valabilă 
timp de trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive și se extinde 
pe perioade de trei ani, la cererea 
Comisiei prezentată cel mai târziu cu o 
lună înainte de expirarea delegării, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecții în termen de trei luni de la 
prezentarea cererii. 

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește 
la trei luni.

Parlamentul European sau Consiliul pot 
revoca oricând delegarea de competențe.

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1) - (4) și articolul 7 din 
Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie.

(3) Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol nu intră în vigoare 
decât dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu au formulat nicio obiecție în 
termen de trei luni.
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