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Съображение 6 да се чете, както следва:

(6) Тъй като в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета1 ЕОЦКП следва да наблюдава и оценява пазарните тенденции, 
попадащи в сферата на неговата компетентност, е целесъобразно и необходимо да 
бъдат задълбочени неговите познания чрез разширяване на вече съществуващите бази 
данни на ЕОЦКП, като в тях бъдат включени всички ЛУАИФ и управляващи 
дружества на ПКИПЦК, държавите членки, в които те предоставят услуги, и 
всички ▌АИФ и ПКИПЦК, управлявани и предлагани от тези ЛУАИФ и 
управляващи дружества на ПКИПЦК, както и всички държави членки, в които се 
предлагат тези предприятия за колективно инвестиране. За целта, за да се 
предостави възможност на ЕОЦКП да поддържа централната база данни с 
актуална информация, компетентните органи следва да предават на ЕОЦКП 
информация относно уведомленията, уведомителните писма и информацията, 
която са получили съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС във връзка с 
трансграничната дейност, както и информация относно всяка промяна, която 
следва да бъде отразена в базата данни. Всички предавания на документи между 

1 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 
създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията 
(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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компетентните органи, които се отнасят до уведомления, следва да се извършват 
чрез портал за уведомления, който трябва да бъде създаден от ЕОЦКП. 

Добавят се съображения 7а, 7б и 7в:

(7a) В съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и 
на Съвета1 управляващите дружества съгласно определението в член 2, 
параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, инвестиционните дружества, 
посочени в член 27 от същата директива, и лицата, които консултират относно 
или продават дялове от ПКИПЦК, посочени в член 1, параграф 2 от същата 
директива, се освобождават от задълженията по Регламент (ЕС) № 1286/2014 до 
31 декември 2019 г. В регламент (ЕС) № 1286/2014 също така се предвижда 
Комисията да преразгледа регламента до 31 декември 2018 г., за да оцени, наред с 
другото, дали посоченият преходен период на освобождаване следва да се удължи 
или дали след определянето на всички необходими корекции разпоредбите относно 
ключова информация за инвеститорите в Директива 2009/65/ЕО следва да бъдат 
заменени от или приравнени на основния информационен документ съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

(7б) За да се даде възможност на Комисията да извърши преразглеждането в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014, първоначално предвидено от 
Европейския парламент и от Съвета, крайният срок за това преразглеждане 
следва да се удължи с 12 месеца. Компетентната комисия на Европейския 
парламент следва да съдейства на Комисията в процеса на преразглеждане чрез 
организиране на изслушвания по темата със съответните заинтересовани 
страни, представляващи интересите на сектора и на потребителите.

(7в) За да се избегне вероятността инвеститорите да получават два различни 
документа за предварително оповестяване (а именно документ с ключова 
информация за инвеститорите в ПКИПЦК и основен информационен документ за 
ПИПДОЗИП) за един същ инвестиционен фонд, докато законодателните актове, 
произтичащи от преразглеждането от страна на Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1286/2014 са в процес на приемане и изпълнение, преходният 
период на освобождаване от задълженията в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1286/2014 за управляващите дружества съгласно определението в член 2, 
параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, инвестиционните дружества, 
посочени в член 27 от същата директива, и лицата, които консултират относно 
или продават дялове от ПКИПЦК, посочени в член 1, параграф 2 на същата 
директива, следва да се удължи с 24 месеца. Без да се засяга това удължаване, 
всички участващи институции и надзорни органи следва да се стремят да 
действат възможно най-бързо, за да улеснят прекратяването на временното 
освобождаване. 

Член 10 буква б) да се чете, както следва:

1 Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. 
относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и 
основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., 
стр. 1).



RR\1171452BG.docx 3/3 PE627.812v02-00

BG

б) всички ПКИПЦК, които се предлагат на пазара в друга държава членка, 
тяхното управляващо дружество на ПКИПЦК, както и списък на държавите 
членки, в които те се предлагат▌.

(Тези изменения са приети в комисия, но са липсвали в текста, изпратен за превод.)

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


