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Изменение 139
Bernd Lange

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно фондовете за алтернативни 
инвестиции и лицата, които ги 
управляват, и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2009/…/EО

Or. en

Обосновка

Самият продукт „фонд за алтернативни инвестиции“  следва да бъде регулиран. 
Включването на фондовете, а не само на техните управители, ще обхване 
„отпечатъка” на управителите на фондове на финансовите пазари на ЕС.

Изменение 140
Pascal Canfin

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно фондовете за алтернативни 
инвестиции и лицата, които ги 
управляват, и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2009/…/EО

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да обхваща както фондовете (ФАИ), така и управляващите ги 
лица (лица, управляващи ФАИ). Системният риск не може да бъде правилно 
управляван без изисквания към самите фондове.
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Изменение 141
Jürgen Klute

Предложение за директива
Title

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно фондовете за алтернативни 
инвестиции и лицата, които ги 
управляват, и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2009/…/EО

Or. en

Обосновка

Самият продукт „фонд за алтернативни инвестиции“  следва да бъде регулиран. 
Включването на фондовете, а не само на техните управители, ще обхване 
„отпечатъка” на управителите на фондове на финансовите пазари на ЕС.

Изменение 142
Othmar Karas

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно фондовете за алтернативни 
инвестиции и лицата, които ги 
управляват, и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 
2009/…/EО

Or. de

Обосновка

Самият продукт "алтернативна инвестиция" следва да бъде обхванат от 
настоящата директива. Това съответства на логиката да бъдат обхванати по 
възможност навреме финансови транзакции, които са опасни за системата. За целта 
не е достатъчно уреждането само на начина на разпространение и на управителите.
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Изменение 143
Sharon Bowles

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО 

Or. en

Обосновка

Поради измененията съгласно Договора от Лисабон настоящата директива вече не е 
подходящият механизъм за изменение на директивата за ПКИПЦК, ето защо това 
трябва да бъде заличено от заглавието на директивата.

Изменение 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2009/…/EО

относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2003/6/EО

Or. en

Обосновка

Заглавието на директивата следва да бъде адаптирано в съответствие с 
изменението, внесено в Директива 2003/6/EО относно пазарната злоупотреба по 
отношение на късите продажби.
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Изменение 145
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции (ФАИ), 
отговарят за управлението на
значителен размер инвестирани активи 
в Европа, за значителни по обем 
търговски операции на пазарите на 
финансови инструменти и могат да 
оказват значително въздействие върху 
пазарите и дружествата, в които 
инвестират.

(1) Фондовете за алтернативни 
инвестиции (ФАИ) и лицата, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, отговарят за значителен 
размер инвестирани активи в Европа, за 
значителни по обем търговски операции 
на пазарите на финансови инструменти 
и могат да оказват значително 
въздействие върху пазарите и 
дружествата, в които инвестират.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да обхваща както фондовете (ФАИ), така и управляващите ги 
лица (лица, управляващи ФАИ).

Изменение 146
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) През септември 2009 г., преди 
срещата на високо равнище на Г-20 в 
Питсбърг, водещи политици от ЕС, 
имащи влияние при вземането на 
решения, настоятелно призоваха за 
правила, управляващи всеки продукт, 
всяко място на търговия, всяка 
финансова институция.

Or. de
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Изменение 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Въздействието на лицата, 
управляващи ФАИ, върху пазарите на 
които работят, е като цяло 
положително, но неотдавнашните
финансови трудности показаха как 
дейности на лицата, управляващи ФАИ, 
могат също да служат за 
разпространение или увеличаване на 
рисковете чрез финансовата система. 
Несъгласуваният отговор на национално 
равнище на тези рискове затруднява 
тяхното ефективно управление. В тази 
връзка настоящата директива цели 
установяването на общи изисквания по 
отношение на издаването на разрешение 
за упражняване на дейност на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Общността.

(2) Неотдавнашните финансови 
трудности показаха как дейности на 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
служат за разпространение или 
увеличаване на рисковете чрез 
финансовата система и икономиката. 
Несъгласуваният отговор на национално 
равнище на тези рискове затруднява 
тяхното ефективно управление. В тази 
връзка настоящата директива цели 
установяването на общи изисквания по 
отношение на издаването на разрешение 
за упражняване на дейност на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Съюза. По принцип трябва 
да се въведе регулиране с оглед на 
постигането на дългосрочен устойчив 
растеж и за насърчаване на 
социалното сближаване. 
Регулирането следва да е насочено 
към защита на потребителите и 
инвеститорите, интегритета и 
стабилността на пазара и следва да 
предотвратява системния риск и да 
се справя с външни социални 
фактори.

Or. en

Обосновка

Няма доказателство за това, че общото въздействие на лицата, управляващи ФАИ, 
върху пазарите или икономиката най-общо е положително. Кризата показа тъкмо 
обратното, че хедж фондовете могат да играят отрицателна роля на пазара и че 
дружествата, собственост на фондове за дялово участие, поначало са изложени на 
по-висок риск поради дълга за закупуване, който трябва да изплащат.
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Изменение 148
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Въздействието на лицата, 
управляващи ФАИ, върху пазарите на 
които работят, е като цяло положително, 
но неотдавнашните финансови 
трудности показаха как дейности на 
лицата, управляващи ФАИ, могат също 
да служат за разпространение или 
увеличаване на рисковете чрез 
финансовата система. Несъгласуваният 
отговор на национално равнище на тези 
рискове затруднява тяхното ефективно 
управление. В тази връзка
настоящата директива цели 
установяването на общи изисквания по 
отношение на издаването на разрешение 
за упражняване на дейност на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Общността.

(2) Въздействието на лицата, 
управляващи ФАИ, върху пазарите на 
които работят, е като цяло положително, 
но неотдавнашните финансови 
трудности показаха как дейности на 
лицата, управляващи ФАИ, могат също 
да служат за разпространение или 
увеличаване на рисковете чрез 
финансовата система чрез техните 
контрагенти - основните борсови 
посредници. Несъгласуваният отговор 
на национално равнище на тези рискове 
затруднява тяхното ефективно 
управление. Ето защо 
Директива 2006/48/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 г. относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции1 и 
Директива 2006/49/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 г. относно капиталовата 
адекватност на инвестиционните 
посредници и кредитните 
институции2 трябва да вземат 
предвид потенциалния системен риск, 
породен от експозицията на фондове 
за алтернативни инвестиции (ФАИ). 
Настоящата директива цели 
установяването на общи изисквания по 
отношение на издаването на разрешение 
за упражняване на дейност на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Общността.
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1 ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
2 ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива не разглежда експозицията на рискове от страна на 
контрагентите. Промяната отразява необходимостта да се измени Директивата за 
капиталовите изисквания, за да се обхване потенциалният системен риск, 
произтичащ от страна на основния борсов посредник.

Изменение 149
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Въздействието на лицата, 
управляващи ФАИ, върху пазарите на 
които работят, е като цяло 
положително, но неотдавнашните
финансови трудности показаха как 
дейности на лицата, управляващи ФАИ, 
могат също да служат за 
разпространение или увеличаване на 
рисковете чрез финансовата система. 
Несъгласуваният отговор на национално 
равнище на тези рискове затруднява 
тяхното ефективно управление. В тази 
връзка настоящата директива цели 
установяването на общи изисквания по 
отношение на издаването на разрешение 
за упражняване на дейност на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Общността.

(2) Неотдавнашните финансови 
трудности показаха как дейности на 
фондовете за алтернативни 
инвестиции(ФАИ) и лицата, 
управляващи ФАИ, могат също да 
служат за разпространение или 
увеличаване на рисковете чрез 
финансовата система. Несъгласуваният 
отговор на национално равнище на тези 
рискове затруднява тяхното ефективно 
управление. В тази връзка настоящата 
директива цели установяването на общи 
изисквания по отношение на издаването 
на разрешение за упражняване на 
дейност на ФАИ и на лицата, 
управляващи ФАИ, и техния надзор, за 
да се осигури съгласуван подход към 
свързаните с тях рискове и тяхното 
въздействие върху инвеститорите и 
пазарите на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Първата оценка не се основава на научни доказателства. Както се обяснява в 
съображение 2, кризата доказа, че въздействието на ФАИ и лицата, които ги 
управляват, върху пазарите е противоречиво.

Изменение 150
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3)  Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на ФАИ са уязвими от гледна точка на 
някои или на редица важни рискове, 
които имат отношение към 
инвеститорите, към другите участници 
на пазара и пазарите. С цел да се 
осигурят цялостни и общи правила за 
надзор, е необходимо да се установи 
рамка, с която тези рискове могат да 
бъдат управлявани, като се вземат 
предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от ФАИ. Следователно 
настоящата директива следва да се 
прилага към ФАИ и лицата, 
управляващи ФАИ, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
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на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/…/ЕО.

ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/…/ЕО.

Or. en

Обосновка

Стратегиите се провеждат от фондовете (ФАИ), а не от лицата, които ги 
управляват.

Изменение 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 
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независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/…/ЕО.

независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ, доколкото те 
имат потенциално системно 
значение. Лицата, управляващи ФАИ, 
не могат да използват разрешението за 
упражняване на дейност, издадено по 
силата на настоящата директива, за да 
управляват ПКИПЦК по смисъла на 
Директива 2009/…/ЕО.

Or. en

Обосновка

Основният приоритет на настоящата директива е да обхване системния риск. За да 
се намалят до минимум страничните вреди, причинени от подхода „една разпоредба е 
подходяща за всички”, лицата, управляващи по-малки ФАИ, следва да са длъжни само 
да се регистрират и да изпълняват задълженията за прозрачност, посочени в членове 
19-21.

Изменение 152
Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
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директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/…/ЕО.

директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 г. за координиране на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърляеми ценни 
книжа (ПКИПЦК) (преработена)1, 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Такива фондове 
могат да включват, наред с другото, 
хедж фондове, фондове за дялово 
участие, фондове за недвижими 
имоти, стокови фондове и 
инфраструктурни фондове. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива
2009/65/ЕО.

ОВ L […], […], стр. […]. 1 OВ L 302, 17.11.2009 г., стp. 32.

Or. en

Обосновка

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 
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Изменение 153
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове 
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/…/ЕО за 
координиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърляеми 
ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена), 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/…/ЕО.

(3) Неотдавнашните трудности при 
работата на финансовите пазари 
показаха също, че много от стратегиите 
на лицата, управляващи ФАИ, са 
уязвими от гледна точка на някои или на 
редица важни рискове, които имат 
отношение към инвеститорите, към 
другите участници на пазара и пазарите. 
С цел да се осигурят цялостни и общи 
правила за надзор, е необходимо да се 
установи рамка, с която тези рискове
могат да бъдат управлявани, като се 
вземат предвид широкият спектър от 
инвестиционни стратегии и техники, 
използвани от лицата, управляващи 
ФАИ. Следователно настоящата 
директива следва да се прилага към 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват и предлагат на пазара 
всички видове фондове, които не са в 
обхвата на Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 г. за координиране на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърляеми ценни 
книжа (ПКИПЦК) (преработена)1, 
независимо от правните или договорни 
условия, по силата на които тази 
отговорност е възложена на лицата, 
управляващи ФАИ. Такива фондове 
могат да включват, наред с другото, 
хедж фондове, фондове за дялово 
участие, фондове за недвижими 
имоти, стокови фондове и 
инфраструктурни фондове. Лицата, 
управляващи ФАИ, не могат да 
използват разрешението за упражняване 
на дейност, издадено по силата на 
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настоящата директива, за да управляват 
ПКИПЦК по смисъла на Директива 
2009/65/ЕО.

ОВ L […], […], стр. […]. 1 OВ L 302, 17.11.2009 г., стp. 32.

Or. en

Изменение 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целта на настоящата директива 
следва да бъде също така създаването 
на стимули за прехвърлянето на 
офшорни фондове в ЕС, като предлага 
не само предимства по отношение на 
регулирането и защитата на 
инвеститорите, но и като позволява 
правилно данъчно облагане на 
приходите на равнище управители, 
фондове и инвеститори.

Or. en

Изменение 155
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива е 
следствие от споразумението, 
постигнато на срещата на високо 
равнище на Г-20 от септември 2009 г. 
в Питсбърг, а именно, че всички 
участници, пазари и продукти трябва 
да бъдат регулирани по подходящ 
начин.
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Or. en

Обосновка

Изтъква отново твърдия ангажимент от срещата на Г-20 за подходящо регулиране
на всички участници, продукти и пазари.

Изменение 156
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било прекомерно 
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, и би било трудно да се осигури 
такава обширна хармонизация, 
поради изключителното разнообразие 
от ФАИ, управлявани от лица, 
управляващи ФАИ.

(4) В настоящата директива са 
изложени изисквания относно начина, 
по който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да управляват фондове за 
алтернативни инвестиции, възложени на 
тяхна отговорност, както и относно 
начина, по който ФАИ следва да 
действат на финансовите пазари, и 
дружествата, в които инвестират.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да обхваща както фондовете (ФАИ), така и управляващите ги 
лица (лица, управляващи ФАИ).
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Изменение 157
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било прекомерно 
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, и би било трудно да се осигури 
такава обширна хармонизация, поради 
изключителното разнообразие от ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ.

(4) В настоящата директива са 
изложени изисквания относно начина, 
по който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да управляват фондове за 
алтернативни инвестиции, възложени на 
тяхна отговорност. Би било прекомерно 
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, или на процеса на издаване на 
разрешение за ФАИ и би било трудно 
да се осигури такава обширна 
хармонизация, поради изключителното 
разнообразие от ФАИ, управлявани от 
лица, управляващи ФАИ.

Or. en

Обосновка

Процесът на издаване на разрешение сам по себе си не е регулиран в настоящата 
директива и остава в правомощията на националните компетентни органи.

Изменение 158
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било прекомерно 
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било прекомерно 
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
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управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, и би било трудно да се осигури 
такава обширна хармонизация, поради 
изключителното разнообразие от ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ.

управлявани от лица, управляващи ФАИ 
или на процеса на издаване на 
разрешение за ФАИ, и би било трудно 
да се осигури такава обширна 
хармонизация, поради изключителното 
разнообразие от ФАИ, управлявани от 
лица, управляващи ФАИ.

Or. en

Обосновка

При положение че проектът за директива се придържа единствено към регулирането 
на лицата, управляващи ФАИ, и не регулира самите ФАИ, следва да бъде ясно 
определено, че процесът на издаване на разрешение за ФАИ не се урежда от 
настоящата директива.

Изменение 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било прекомерно
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, и би било трудно да се осигури 
такава обширна хармонизация, поради 
изключителното разнообразие от ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ.

(4) В директивата са изложени 
изисквания относно начина, по който 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
управляват фондове за алтернативни 
инвестиции, възложени на тяхна 
отговорност. Би било трудно
регулирането на структурата или 
състава на портфейла на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, и би било трудно да се осигури 
такава обширна хармонизация, поради 
изключителното разнообразие от ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Това не е въпрос на прекомерност или непропорционалност. Регулирането на 
фондовете не би било прекомерно, като се има предвид необходимостта от 
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регулиране, разкрита от финансовата криза. Ако обаче регулирането на 
управляващите лица е последователно (включително по отношение на управители, 
управляващи фондове извън ЕС или делегиращи функции на субекти извън ЕС) ще е 
достатъчно да се постигнат целите на предложението.

Изменение 160
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Лицата, управляващи ФАИ, 
следва да бъдат или външни 
управители, които са юридически 
лица, определени от ФАИ, или 
действащи от името на ФАИ, или, 
ако ФАИ се самоуправлява, което 
означава създаде по такъв начин, че 
управителните решения се вземат от 
управителния орган на ФАИ и не е 
определена външна организация, ФАИ 
следва сам да определи себе си като 
лице, управляващо ФАИ. Само едно 
юридическо лице следва да бъде 
определено като лице, управляващо 
съответния ФАИ.

Or. en

Обосновка

Необходима е ясна дефиниция, за да се позволи на различните структури на 
фондовете да имат управляващи ги лица с необходимите качества. Това касае особено 
случаите на самоуправление или фондовете с вътрешно управление.
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Изменение 161
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да 
се прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче 
да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, за 
управлението на инвестиционни 
портфейли съобразно  мандатите, 
възложени от инвеститорите въз 
основа на преценка за всеки отделен 
случай и клиент или за всякаква друга 
форма на управление на индивидуални 
портфейли, или за управлението на 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества.
Освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, следва да се 
прилага дотолкова, доколкото 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, следва непрекъснато да 
отговарят на условията за това 
освобождаване. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
освен това и за управлението на 
пенсионни фондове или институции, 
които управляват фондове, 
поддържащи системи за социално и 
пенсионно осигуряване, нито за 
инструментите за секюритизация.
Настоящата директива не следва да 
се прилага също и за управлението на 
предприятия с колективни 
инвестиции, които са получили 
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могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

разрешение съгласно националното 
право и се предлагат на пазара 
единствено в държавата-членка по 
произход. Настоящата директива
следва обаче да обхваща управителите 
на всички предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Изменение 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на фондове за 
алтернативни инвестиции, 
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които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

управлявани изключително за 
техните предприятия майки или 
дъщерни предприятия, на пенсионни 
фондове или за управителите на 
инвестиции, които не са колективни, 
като дарения, държавни инвестиционни 
фондове или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, застрахователни и 
презастрахователни дружества, нито за 
управлението на инвестиционни 
продукти, разрешени в съответствие 
с националното законодателство и 
продавани само на национално 
равнище на територията на 
съответната държава-членка, нито 
за национални, регионални и местни 
правителства и правителствени 
инвестиционни предприятия, както и 
органи или институции, които 
управляват фондове, поддържащи 
системи за социално и пенсионно 
осигуряване, или за схеми за участие 
на работниците и служителите. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК, доколкото те 
управляват или предлагат на пазара 
ФАИ с потенциално системно 
значение. Инвестиционни посредници, 
получили разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО относно пазарите 
на финансови инструменти, не следва да 
бъдат задължени да получат разрешение 
по силата на настоящата директива, за 
да могат да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ. 
Инвестиционните посредници могат 
обаче да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ, само ако и до 
дотолкова, доколкото части или дялове 
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от ФАИ могат да бъдат предлагани на 
пазара в съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат нежелателни и непропорционални последици и за да се намалят до 
минимум страничните вреди, известно ограничено освобождаване следва да бъде 
предвидено. Най-вече националните продукти следва да бъдат извън приложното 
поле, и тъй като те се регулират и продават само на национално равнище, не 
представляват потенциален системен риск и имат необходимата защита за 
потребителите.

Изменение 163
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
банки или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или 
застрахователни и презастрахователни 
дружества. Настоящата директива освен 
това не следва да се прилага за 
национални, регионални и местни 
правителства и правителствени 
инвестиционни предприятия, както и 
органи или институции, които 
управляват фондове, поддържащи 
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да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

системи за социално и пенсионно 
осигуряване, или за схеми за участие 
на работниците и служителите. С 
цел да се възползват от 
освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, следва непрекъснато да 
отговарят на условията за това 
освобождаване.  Настоящата 
директива следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Изменение 164
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
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определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори.
Настоящата директива не следва да се 
прилага за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове, 
централни банки или активи, държани 
по собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или
застрахователни и презастрахователни 
дружества. Настоящата директива не 
следва да се прилага също и за 
управлението на предприятия за 
колективно инвестиране, които са 
получили разрешение съгласно 
националното право и се предлагат на 
пазара единствено в държавата-
членка по произход. Настоящата 
директива не следва да се прилага и към 
активно управлявани инвестиции под 
формата на ценни книжа, като 
сертификати, управлявани фючърси или 
облигации, обвързани с индекси. Тя 
следва обаче да обхваща управителите 
на всички предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предлагат на 
пазара дялове или акции от ФАИ или 
да предоставят инвестиционни услуги 
във връзка с ФАИ. Инвестиционните 
посредници могат обаче да предлага на 
пазара дялове или акции от ФАИ или 
да предоставят инвестиционни услуги 
във връзка с ФАИ, само ако и до 
дотолкова, доколкото части или дялове 
от ФАИ могат да бъдат предлагани на 
пазара в съответствие с настоящата 
директива. Настоящата директива не 
следва да се прилага за индустриални 
холдингови дружества, чиито акции 
се търгуват на регулиран пазар в ЕС, 
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доколкото те притежават дялове от 
дъщерни предприятия или свързани 
дружества с цел изпълняване на 
индустриална бизнес стратегия.

Or. en

Обосновка

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Изменение 165
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
банки или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или
застрахователни и презастрахователни 
дружества. Тя не следва да се прилага 
също и за управлението на 
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се прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче да 
обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

предприятия за колективно 
инвестиране, които са получили 
разрешение съгласно националното 
право и се предлагат на пазара 
единствено в държавата-членка по 
произход. С цел да се възползват от 
освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, следва непрекъснато да 
отговарят на условията за това 
освобождаване. Настоящата 
директива следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Фондове, които са регулирани и допускани само на национално равнище, следва да 
бъдат изключени от действието на Директивата за лицата, управляващи ФАИ. 
Чисто националните фондове и техните управители не предизвикват системен риск, 
тъй като тези фондове обикновено са силно регулирани, често и управлявани в 
съответствие с правила подобни на тези за ПКИПЦК.
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Изменение 166
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да 
се прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче 
да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
банки или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или
застрахователни и презастрахователни 
дружества. Настоящата директива не 
следва да се прилага и за управители, 
доколкото управляват ФАИ, чиито 
единствени инвеститори са техните 
предприятия майки, дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
дружества, и когато самите тези 
инвеститори не са лица, управляващи 
ФАИ. С цел да се възползват от 
освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, следва непрекъснато да 
отговарят на условията за това 
освобождаване. Настоящата 
директива следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
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могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Клауза за изключване на управляващи лица, когато те управляват инвестиции с 
произход от същата група, е оправдана. Не се предизвиква допълнителен риск за 
финансовите пазари. Тъй като тези фондове често се използват в рамките на банкови 
или застрахователни групи, тези финансови институции вече трябва надлежно да 
създадат условия срещу риска в съответствие със законодателството в областта на 
надзора. Освен това и тази защита на инвеститорите не е необходима в такава 
ситуация на инвестиции в рамките на една и съща група. 

Изменение 167
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
банки или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или
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кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да 
се прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче 
да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

застрахователни и презастрахователни 
дружества. Тя не следва да се прилага 
също и за управлението на 
предприятия за колективно 
инвестиране с не повече от пет 
инвеститора, ако са получили 
разрешение съгласно националното 
право и се предлагат на пазара 
единствено в държавата-членка по 
произход. С цел да се възползват от 
освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, следва непрекъснато да 
отговарят на условията за това 
освобождаване. Настоящата 
директива следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Фондове с ограничен брой инвеститори позволяват индивидуални договорни 
разпоредби. Лица, които управляват ФАИ с най-много петима инвеститори и ги 
търгуват само на национално равнище следва да бъдат изключени от приложното 
поле на Директивата за лицата, управляващи ФАИ, ако са предмет на ефективно 
национално регулиране. 



AM\804881BG.doc 31/190 PE439.111v02-00

BG

Изменение 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като 
дарения, държавни инвестиционни 
фондове или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, застрахователни и 
презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да обхваща управлението на 
инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена или избрана по преценка
инвестиционна политика  в полза на 
тези инвеститори. Настоящата 
директива следва да се прилага също 
така за фондове с един инвеститор и 
управлявани сметки с използван 
ливъридж, за да се запазят равни 
условия между сходни видове 
инвестиционни инструменти. Тя не 
следва да се прилага за организации от 
публичен интерес. Настоящата 
директива не следва да се прилага и към 
активно управлявани инвестиции под 
формата на ценни книжа, като 
сертификати, управлявани фючърси или 
облигации, обвързани с индекси. Тя не 
следва да се прилага и за холдингови 
дружества, доколкото те 
притежават дялове от свои дъщерни 
предприятия, при положение че тези 
холдингови дружества не са създадени 
с основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си, по-специално 
посредством освобождаване от 
активите в рамките на определен 
график, но които са насочени към 
изпълнение на бизнес стратегия чрез 
тези дъщерни дружества. Тя следва 
обаче да обхваща управителите на 
всички предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
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могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Изменение 169
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
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които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. За да се избегне 
припокриването на регулаторни 
функции, настоящата директива не 
следва да се прилага за предприятия за 
колективно инвестиране от затворен 
тип, регистрирани на регулиран 
пазар, които са уредени от Директива 
2001/34/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 май 2001 г. относно 
допускането на ценни книжа до 
официална регистрация на фондова 
борса и относно информацията, 
която подлежи на публикуване1, 
Директива 2004/109/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар2 и 
Директива 2003/71/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 ноември 
2003 г. относно проспекта, който 
следва да се публикува, когато 
публично се предлагат ценни книжа 
или когато се допускат ценни книжа 
до търгуване3. За да се осигури 
хармонизиран подход, Комисията 
преразглежда възможно най-скоро, но 
най-късно до датата на влизане в сила 
на настоящата директива, 
цитираните директиви и, по 
целесъобразност, изготвя 
законодателни предложения за 
гарантирането на адекватно 
законодателство. Настоящата 
директива следва да обхваща 
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управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти4, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.
1 ОВ L 184, 06.07.2001 г., стр. 1.

2 ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 30.

3 ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

Or. en

Обосновка

Предприятията за колективно инвестиране от затворен тип, които са регистрирани 
на регулиран пазар, не следва да бъдат регулирани от настоящата директива, тъй 
като вече подлежат на изискванията съгласно директивите за капиталовите 
изисквания, проспекта и прозрачността. Все пак, за да се гарантират равни условия, 
Комисията следва да преразгледа тези директиви и да внесе необходимите изменения 
в светлината на настоящата директива.

Изменение 170
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
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множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия 
за колективно инвестиране, за които 
не се изисква разрешение за 
упражняване на дейност като 
ПКИПЦК. Инвестиционни посредници, 
получили разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО относно пазарите 
на финансови инструменти, не следва да 
бъдат задължени да получат разрешение 
по силата на настоящата директива, за 
да могат да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ. 
Инвестиционните посредници могат 
обаче да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ, само ако и до 
дотолкова, доколкото части или дялове 
от ФАИ могат да бъдат предлагани на 
пазара в съответствие с настоящата 
директива. 

множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Тя следва да 
обхваща управителите на всички 
тези предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. За целите на настоящата 
директива предприятие, което 
действа главно като холдингово 
дружество за група от дъщерни 
предприятия и което държи 
контролния пакет в предприятия с 
оглед по-скоро дългосрочно задържане 
отколкото с цел възвръщаемост чрез 
освобождаване от активи в определен 
график, също не следва да се счита за 
предприятие за колективно 
инвестиране. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
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съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че споменаването на „предприятия за колективно инвестиране” 
в текста в смисъл, че управителите на всички предприятия за колективно 
инвестиране, които не са ПКИПЦК, попадат в приложното поле на директивата, се 
отнася за онези предприятия с колективно инвестиране, които набират капитал от 
редица инвеститори с оглед да ги инвестират в съответствие с определена 
инвестиционна политика на принципа на разпределението на риска и в полза на тези 
инвеститори, а не по-широка група от предприятия за колективно инвестиране.

Изменение 171
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
банки или активи, държани  пряко или 
косвено по собствени сметки от 
кредитни институции, институции за 
пенсионно осигуряване или
застрахователни и презастрахователни 
дружества. Тя не следва да се прилага 
също и за управлението на 
предприятия за колективно 
инвестиране, които са получили 
разрешение съгласно националното 
право и се предлагат на пазара 
единствено в държавата-членка по 
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колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

произход. Настоящата директива следва 
обаче да се прилага и към активно 
управлявани инвестиции под формата 
на ценни книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва също 
така да обхваща управителите на 
всички предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Управителите на активи, държани по собствени сметки от институции за 
професионално пенсионно осигуряване, следва да бъдат третирани като 
управителите на активи, държани по собствени сметки от застрахователни 
дружества. Фондовете, регулирани и допускани само на национално равнище, следва 
да бъдат изключени от действието на Директивата за лицата, управляващи ФАИ, 
тъй като чисто националните фондове и техните управители не предизвикват 
системен риск, понеже тези фондове са принципно силно регулирани и често подобни 
на ПКИПЦК. Изключения за инвестиционни инструменти без принципа на 
разпределянето на риска не са подходящи и за активно управлявани инвестиции под 
формата на ценни книжа.
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Изменение 172
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 



AM\804881BG.doc 39/190 PE439.111v02-00

BG

съответствие с настоящата директива. съответствие с настоящата директива.
Настоящата директива не следва да 
се прилага за индустриални 
холдингови дружества, чиито акции 
се търгуват на регулиран пазар в ЕС, 
доколкото те притежават дялове от 
дъщерни предприятия или свързани 
дружества, в които имат контролен 
пакет, с цел изпълняване на 
индустриална бизнес стратегия.

Or. en

Обосновка

Обхватът трябва да се ограничи до управляващите ФАИ лица, които могат да 
предизвикат системен риск, в противен случай ще бъде трудно да се упражнява 
правилно предвиденият надзор. Индустриалните холдингови дружества са 
дългосрочни собственици без планирано оттегляне и с индустриален подход към 
своите участия.   Такива дружества не представляват риск за системата, при 
условие че ценните им книжа се търгуват на регулиран пазар, че те подлежат на 
съществуващото дружествено право на ЕС, на национално регулиране и правилата за 
регистрация на фондова борса, които предоставят ефективна защита за 
инвеститорите.  Те следва да се изключат.

Изменение 173
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
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държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

държавни инвестиционни фондове, 
национални, регионални или общински 
инвестиционни фондове, или активи, 
държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия за 
колективно инвестиране, за които не се 
изисква разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Инвестиционните фондове, управлявани от правителствени органи като напр. 
Finance Wales, който управлява средства от структурните фондове на ЕС 
посредством ливъридж с частни инвестиции, не следва да попадат в обхвата на 
директивата.
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Изменение 174
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да се 
прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. Тя следва обаче да обхваща 
управителите на всички предприятия 
за колективно инвестиране, за които не 
се изисква разрешение за упражняване 
на дейност като ПКИПЦК. 
Инвестиционни посредници, получили 
разрешение съгласно Директива 
2004/39/ЕО относно пазарите на 
финансови инструменти, не следва да 
бъдат задължени да получат разрешение 
по силата на настоящата директива, за 
да могат да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ. 
Инвестиционните посредници могат 
обаче да предоставят инвестиционни 
услуги във връзка с ФАИ, само ако и до 
дотолкова, доколкото части или дялове 
от ФАИ могат да бъдат предлагани на 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до 
инструментите за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
инвестиции, които не са колективни, 
като дарения, държавни инвестиционни 
фондове или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, застрахователни и 
презастрахователни дружества, както и 
пенсионни фондове. Настоящата 
директива не следва да се прилага и към 
активно управлявани инвестиции под 
формата на ценни книжа, като 
сертификати, управлявани фючърси или 
облигации, обвързани с индекси. Тя 
следва обаче да обхваща всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.
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пазара в съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да обхваща както фондовете (ФАИ), така и управляващите ги 
лица (лица, управляващи ФАИ).

Изменение 175
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не следва 
да се прилага за управлението на 
пенсионни фондове или за 
управителите на инвестиции, които 
не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове,  
инвестиционни портфейли съобразно  
мандатите, възложени от 
инвеститорите въз основа на 
преценка за всеки отделен случай и 
клиент или за всякаква друга форма 
на управление на индивидуални 
портфейли. Настоящата директива 
не следва да се прилага и за 
управители, доколкото управляват 
ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са техните 
предприятия майки, дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
дружества на дружеството майка, и 
когато самите тези инвеститори не 
са лица, управляващи ФАИ Тя не 
следва да се прилага и за холдингови 
дружества, доколкото те 
притежават дялове от свои дъщерни 
предприятия , при положение, че 
тези холдингови дружества не са 
създадени с основна цел постигане на 
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печалба за инвеститорите си, по-
специално посредством 
освобождаване от активите в 
рамките на определен график, но 
които са насочени към изпълнение на 
бизнес стратегия чрез тези дъщерни 
дружества. Настоящата директива 
не следва да се прилага освен това и за 
управителите на пенсионни фондове, 
на наднационални институции, 
централни банки или национални или 
местни управителни тела или 
институции, които управляват 
фондове, поддържащи системи за 
социално и пенсионно осигуряване, 
нито за схеми за участие на 
работниците и служителите или за 
инструменти за секюритизация. 

Or. en

Обосновка

Виж съображение 5 б) на преразгледаното предложение за компромис на 
председателството, датиращо от 15 декември 2009 г.

Изменение 176
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящата директива не следва 
да се прилага за инвестиционни 
дружества, предлагащи услуги по 
управление на портфейли, попадащи в 
приложното поле на Директива 
2004/39/EО, пенсионни фондове и 
други пенсионни организации, 
обхванати от Директива 2004/41/EО 
и съответното управление на активи 
и/или дружества за 
административно управление, или 
предприятия с колективни 
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инвестиции, регулирани от 
Директива 2009/65/EО. На практика -
с цел по-голяма рентабилност -
инвестиционните дружества, 
управляващи индивидуални 
портфейли по Директива 2004/39/EО, 
управлението на пенсионни активи 
и/или дружества за 
административно обслужване, както 
и управители на ПКИПЦК (и, разбира 
се, в съответната степен лицата, 
управляващи ФАИ), следва да могат 
административно или оперативно да 
правят колективни инвестиции в 
рамките на техния мандат. В 
светлината на тези цели 
настоящата директива следва да не 
се прилага за тези структури за 
вътрешни колективни инвестиции.

Or. en

Обосновка

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Изменение 177
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б Инвестиционни посредници, 
получили разрешение съгласно 
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Директива 2004/39/ЕО и кредитни 
институции съгласно Директива 
2006/48/EC на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 юни 2006 година 
относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена) , не следва да бъдат 
задължени да получат разрешение по 
силата на настоящата директива, за 
да могат да предоставят 
инвестиционни услуги като 
управлението на портфейли във 
връзка с ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Виж съображение 5 в) на преразгледаното предложение за компромис на 
председателството, датиращо от 15 декември 2009 г.

Изменение 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не следва 
са пречи на или да ограничава 
инвеститорите да пускат акции или 
дялове, които те държат във ФАИ на 
капиталовия пазар. Такива 
инвеститори, или техни посредници,
могат да предлагат или пускат на 
пазара такива акции или дялове в 
дадена държава-членка в 
съответствие с националното 
законодателство на тази държава-
членка. Когато обаче такова 
предлагане или пускане на пазара 
става по инициатива на лицето, 
управляващо такъв ФАИ, това 
предлагане или пускане трябва да се 
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разглежда като продажба.

Or. en

Обосновка

Търгуването на акции или дялове на вторичен пазар не се ограничава от настоящата 
директива, доколкото не противостои на разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Дружества, извършващи дейност 
в обществен интерес, които набират 
или държат средства, получени от 
обществеността, като кредитни 
институции, пенсионни фондове, 
застрахователни и 
презастрахователни дружества, 
които държат активи на своя 
собствена сметка, следва да 
подлежат на специален режим и 
инвестициите им във фондове да се 
регулират предвид специфичните 
особености на всяка категория и вида 
на фондовете. В това отношение 
Европейската комисия трябва да 
преразгледа Директива 2006/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2006 г. относно 
предприемането и осъществяването 
на дейност от кредитните 
институции (преработена), 
Директива 2003/41/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 2003 
г. относно дейностите и надзора на 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване1, Директива 
73/239/ЕИО от 24 юли 1973 г. относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
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разпоредби относно достъпа до и 
упражняването на пряка 
застрахователна дейност, различна 
от животозастраховане2, Директива 
2002/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 ноември 2002 г. 
относно животозастраховането3 и 
Директива 2005/68/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 ноември 
2005 г. относно презастраховането и 
за изменение на Директиви 
73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, 
както и на Директиви 98/78/EО и 
2002/83/EО4, за да гарантира 
спазването на следните принципи: 
изискванията за надлежна проверка, 
подобни на приложимите към 
лицата, управляващи ФАИ, се 
налагат по отношение на 
дружествата, извършващи дейност в 
обществен интерес, когато те 
правят инвестиции, и се създава 
подходяща рамка по отношение на 
тези инвестиции (по-специално под 
формата на капиталови изисквания и 
капиталови резерви).
1 ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
2 ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3.
3 ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.
4 ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 180
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива следва да 
предвиди само едно управляващо лице 
за всеки управляван ФАИ в обхвата на 
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директивата, което лице следва да 
носи отговорност за изпълнението на 
изискванията по настоящата 
директива. В зависимост от своята 
правна форма ФАИ биха могли да 
бъдат външно или вътрешно 
управлявани. ФАИ следва да се 
считат за вътрешно управлявани, 
когато управленските функции се 
изпълняват от управителен орган или 
друг вътрешен ресурс на ФАИ. Когато 
правната форма на ФАИ позволява 
вътрешно управление и когато 
управителният орган на ФАИ реши 
да не назначава външно лице, 
управляващо ФАИ, ФАИ и 
управляващото го лице са идентични.
В този случай ФАИ се явява и 
управляващо ФАИ лице и поради това 
следва да изпълнява всички изисквания 
съгласно настоящата директива към 
лицата, управляващи ФАИ, както и 
да притежава разрешение за 
упражняване на дейност като 
такова. На управляващо ФАИ лице, 
което се явява вътрешно управляван
ФАИ, не следва обаче да се издава 
разрешение за упражняване на 
дейност като външно управляващо 
лице на един или повече други ФАИ.
ФАИ следва да се счита за външно 
управляван, когато външно 
юридическо лице е било назначено 
като управляващо лице от ФАИ или 
за сметка на ФАИ (назначеното лице, 
управляващо ФАИ), което чрез това 
назначение носи отговорност за 
управлението на портфейла на ФАИ.
Във всеки от тези случаи само 
вътрешно управляван ФАИ или 
външно управляващо ФАИ лице следва 
да могат да делегират управлението 
на портфейла или функциите, 
свързани с управлението на риска, на 
други субекти в съответствие с член 
18. Когато външно управляващо ФАИ 
лице е било назначено да изпълнява 
управленски функции във връзка с 
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конкретен ФАИ, не следва да се 
счита, че то предоставя 
инвестиционната услуга управление 
на портфейл съгласно определението 
в член 4, параграф 1, точка 9 от 
Директива 2004/39/EО относно 
пазарите на финансови инструменти, 
за изменение на Директиви 
85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и 
Директива 2000/12/EО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна 
на Директива 93/22/EИО на Съвета10, 
а вместо това следва да се счита, че 
изпълнява функциите по колективно 
управление на портфейла в 
съответствие с настоящата 
директива. 

Or. en

Обосновка

Вж. съображение 5, буква а) от преразгледаното предложение за компромис на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 181
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива следва да 
предвиди само едно управляващо лице 
за всеки управляван ФАИ в обхвата на 
директивата, което лице следва да 
носи отговорност за изпълнението на 
изискванията по настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящата директива разрешение за упражняване на дейност следва да се 
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издава само на едно управляващо лице на всеки ФАИ.

Изменение 182
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива следва да 
предвиди само едно управляващо лице 
за всеки управляван ФАИ в обхвата на 
директивата, което лице следва да 
носи отговорност за изпълнението на 
изискванията по настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящата директива разрешение за упражняване на дейност следва да се 
издава само на едно управляващо лице на всеки ФАИ. 

Изменение 183
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати 
налагането на прекалени и 
прекомерни изисквания, настоящата 
директива предвижда освобождаване 
на управляващите ФАИ лицата, 
когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под 
прага от 100 млн. евро. Дейностите 
на съответните лицата, 
управляващи ФАИ, е малко вероятно 
да имат съществени последици за 
финансовата стабилност или 

заличава се
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функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които 
не използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите 
права за обратно изкупуване за срок 
от пет години, се прилага 
специалният праг от 500 млн. евро. 
Причината за налаганото на 
специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи 
фондове, които не използват 
ливъридж и които специализират в 
дългосрочни инвестиции, да 
предизвикат рискове за системата. 
Освен това срокът от пет години за 
задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, при 
спазване на предвидената в 
настоящата директива процедура за 
упражняване на правото за включване 
в обхвата на настоящата директива..

Or. de

Изменение 184
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати 
налагането на прекалени и 
прекомерни изисквания, настоящата 
директива предвижда освобождаване 
на управляващите ФАИ лицата, 

заличава се
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когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под 
прага от 100 млн. евро. Дейностите 
на съответните лица, управляващи 
ФАИ, е малко вероятно да имат 
съществени последици за 
финансовата стабилност или 
функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които 
не използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите 
права за обратно изкупуване за срок 
от пет години, се прилага 
специалният праг от 500 млн. евро. 
Причината за налаганото на 
специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи 
фондове, които не използват 
ливъридж и които специализират в 
дългосрочни инвестиции, да 
предизвикат рискове за системата. 
Освен това срокът от пет години за 
задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, при 
спазване на предвидената в 
настоящата директива процедура за 
упражняване на правото за включване 
в обхвата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат обхванати всички ФАИ и лица, управляващи ФАИ, за да не се 
създават никакви празноти на пазара.
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Изменение 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати 
налагането на прекалени и 
прекомерни изисквания, настоящата 
директива предвижда освобождаване 
на управляващите ФАИ лицата, 
когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под 
прага от 100 млн. евро. Дейностите 
на съответните лица, управляващи 
ФАИ, е малко вероятно да имат 
съществени последици за 
финансовата стабилност или 
функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които 
не използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите 
права за обратно изкупуване за срок 
от пет години, се прилага 
специалният праг от 500 млн. евро. 
Причината за налаганото на 
специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи 
фондове, които не използват 
ливъридж и които специализират в 
дългосрочни инвестиции, да 
предизвикат рискове за системата. 
Освен това срокът от пет години за 
задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, при 
спазване на предвидената в 
настоящата директива процедура за 

заличава се
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упражняване на правото за включване 
в обхвата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да се прилага към всички лица, управляващи ФАИ, без 
възможност за освобождаване въз основа на размера на управляваните активи. В 
противен случай на управляващите ще се предостави значителен стимул да учредяват 
фондове малко под прага и да търсят начини да делегират във възможно най-висока 
степен всичките си функции на външни доставчици на услуги и „съветници“. Това би 
обезсмислило целта на директивата, която е да се обхванат всички участници от 
финансовия сектор. 

Изменение 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда по-
лек режим за управляващите ФАИ 
лица, които нямат значение за 
системата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 250 млн. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
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системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които 
попадат в обхвата на по-лекия 
режим, следва да се регистрират към 
компетентните в техния случай 
органи и да изпълняват изискванията 
за прозрачност, предвидени в 
настоящата директива. Те следва да 
могат обаче да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, при 
спазване на предвидената в настоящата 
директива процедура за упражняване на 
правото за включване в обхвата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Основният приоритет на настоящата директива е да установи системният риск. С 
цел да се намалят до минимум страничните вреди от „един подход за всички случаи“, 
лицата, управляващи по-малки ФАИ, следва само да се регистрират и да изпълняват 
изискванията за прозрачност по членове 19–21.

Изменение 187
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лица, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
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Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство и да подлежат най-
малкото на регистрация в 
държавата-членка по произход. Те 
следва да могат обаче да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 
ФАИ, при спазване на предвидената в 
настоящата директива процедура за 
упражняване на правото за включване в 
обхвата на настоящата директива.

Or. en

Изменение 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания 
върху малките и средните ФАИ, 
както и да се предотврати 
установяването на ФАИ в трети 
страни за целите на регулаторния 
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от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

арбитраж, настоящата директива 
предвижда освобождаване на 
управляващите ФАИ лица, когато 
общият размер на управляваните от тях 
ФАИ е под прага от 100 млн. евро 
Дейностите на съответните лица, 
управляващи ФАИ, е малко вероятно да 
имат съществени последици за 
финансовата стабилност или 
функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
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contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Изменение 189
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лица, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 1 млрд. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
1,5 млрд. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
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предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме повишаването на предвидения в директивата праг, за да се намали 
тежестта за лицата, управляващи по-малки ФАИ, които не предизвикват риск за 
системата.

Изменение 190
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лица, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 500 млн. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
1 000 млн. евро. Причината за 
налаганото на специалния праг е, че е 
твърде малко вероятно лицата, 
управляващи фондове, които не 
използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
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елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Обхватът трябва да се ограничи до управляващите ФАИ лица, които могат да 
предизвикат риск за системата, в противен случай ще бъде трудно да се упражнява 
правилно предвиденият надзор. Лицата, управляващи малки ФАИ, не предизвикват 
риск за системата и включването им е непропорционално. Привеждането в 
съответствие с директивата ще породи разходи, които ще бъдат изключително 
голяма тежест за лицата, управляващи малки ФАИ, които е най-малко вероятно да 
извлекат ползи от въвеждането на правото на паспорт. Увеличените прагове имат за 
цел да гарантират, че малките фондове, които не влияят върху риска за системата, 
могат да бъдат изключени от обхвата.

Изменение 191
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лица, когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 500 млн. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
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последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива..

последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
1 000 млн. евро. Причината за 
налаганото на специалния праг е, че е 
твърде малко вероятно лицата, 
управляващи фондове, които не 
използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива..

Or. en

Изменение 192
Marta Andreasen

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лицата, когато общият размер на 

(6) С цел да се предотврати налагането 
на прекалени и прекомерни изисквания, 
настоящата директива предвижда 
освобождаване на управляващите ФАИ 
лица, когато общият размер на 
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управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 100 млн. евро. Дейностите на 
съответните лицата, управляващи ФАИ, 
е малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
500 млн. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

управляваните от тях ФАИ е под прага 
от 200 млн. евро. Дейностите на 
съответните лица, управляващи ФАИ, е 
малко вероятно да имат съществени 
последици за финансовата стабилност 
или функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които
управляват единствено ФАИ, които не 
използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите права за 
обратно изкупуване за срок от пет 
години, се прилага специалният праг от 
1 млрд. евро. Причината за налаганото 
на специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи фондове, 
които не използват ливъридж и които 
специализират в дългосрочни 
инвестиции, да предизвикат рискове за 
системата. Освен това срокът от пет 
години за задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, при спазване на 
предвидената в настоящата директива 
процедура за упражняване на правото за 
включване в обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

По-ниският праг ще има пренебрежимо въздействие върху риска за системата, чието 
преодоляване има за цел директивата, той обаче ще създаде нормативни разходи за 
по-малките фондове, които най-малко могат да си ги позволят.
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Изменение 193
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се избегне потенциално 
източване на активи, нетните 
активи на дружеството цел под 
контрола на ФАИ следва да са в 
съответствие с разпоредбите за 
режима по отношение на 
капиталовата адекватност съгласно 
Втората директива в областта на 
дружественото право. 

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на член 15, параграф 1, буква а) от Втора Директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, както и разпоредбите на 
член 1, параграф 4, буква б) и член 1, параграф 5 от Директива 2006/68/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за изменение на 
Директива 77/91/ЕИО на Съвета, приложима към  акционерни дружества, биха могли 
да помогнат за предотвратяване на източването на активи (като например 
изтегляне на инвестиции, само за да се плати дълга за закупуването), същевременно 
позволявайки достатъчно свобода на действие за законни стратегически действия за 
преструктуриране. 

Изменение 194
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С цел да се избегне потенциално 
източване на активи от управлявано 
от ФАИ дружество цел, в което е 
инвестирало лицето, управляващо 
ФАИ, това лице следва да гарантира, 
че се спазва срокът от три години за 
задържане на инвестициите на ФАИ 
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в дружеството цел.

Or. en

Обосновка

Фондовете от затворен тип, които придобиват контрол над дружество цел, трябва 
да предоставят своите инвестиции за срок от три години, за да се избегне всяко 
действие за източване на активи от това дружество.

Изменение 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални 
инвеститори в рамките на 
Общността при спазване на 
процедура за уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането на 
ФАИ в целия Съюз. 

Or. en

Обосновка

Въпросът относно предлагането на ФАИ, които не са установени в ЕС, се разглежда 
по-подробно в следващите изменения.
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Изменение 196
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални 
инвеститори в рамките на Общността
при спазване на процедура за 
уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва трансграничното управление
на ФАИ в целия Съюз. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ, установени в Съюза,
на професионални инвеститори 
навсякъде в рамките на Съюза при 
спазване на процедура за уведомяване. 
При спазване на разпоредбите на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да позволят или да 
продължат да позволяват на лицата, 
управляващи ФАИ, да предлагат 
фондове за алтернативни 
инвестиции, различни от 
предвидените в настоящата 
директива, на професионални 
инвеститори на тяхна територия 
съгласно националното право. Освен 
това държавите-членки следва да 
могат да позволят или да продължат 
да позволяват на професионалните 
инвеститори на тяхна територия да 
търсят и да инвестират на 
собствена отговорност във ФАИ, 
установени в друга държава-членка 
или в трети държави.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие на терминологията по отношение на термина 
„управление“ с Директивата за ПКИПЦК. Европейският паспорт е само за 
установени в Общността лица, управляващи ФАИ, като същевременно на държавите-
членки се предоставя право да позволят частното предлагане на ценни книжа и 
предлагането на професионални инвеститори на тяхна територия, както и правото 
на закупуване на ФАИ без паспорт по инициатива на професионален инвеститор.

Изменение 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални 
инвеститори в рамките на Общността
при спазване на процедура за 
уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението на ФАИ в цялата 
Общност. Освен това установените в 
Съюза лица, управляващи ФАИ, които 
са получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ, установени в 
Общността, на професионални 
инвеститори в целия Съюз при спазване 
на процедура за уведомяване.
Държавите-членки следва да могат 
да позволят на лицата, управляващи 
ФАИ, да предлагат ФАИ, които са 
установени в трети държави или не 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, на професионални 
инвеститори на тяхна територия 
съгласно националното право. Освен 
това държавите-членки могат да 
позволят на професионалните 
инвеститори на тяхна територия да 
инвестират на собствена 
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отговорност във ФАИ, установени в 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Националните режими за частно предлагане на ценни книжа следва да съществуват 
успоредно с паспорта, като се позволи предлагането на фондове от трети държави в 
дадена държава-членки съгласно приложимите национални правни норми. 

Изменение 198
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането 
на ФАИ в цялата Общност. Освен 
това лицата, управляващи ФАИ, които 
са получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални 
инвеститори в рамките на Общността
при спазване на процедура за 
уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на ФАИ и на лицата, 
управляващи ФАИ. Издаването 
съгласно настоящата директива на 
разрешение за упражняване на дейност 
следва да включва всички ФАИ, до 
които инвеститорите от 
Европейския съюз имат достъп или 
които извършват дейност на 
финансовите пазари в целия Съюз. 
Освен това ФАИ, които са получили 
разрешение за упражняване на дейност, 
следва да имат право да бъдат 
предлагани на професионални 
инвеститори в рамките на Съюза при 
спазване на процедура за уведомяване.

Or. en

Обосновка

Защитата на инвеститорите изисква обхватът на предвидените в директивата 
изисквания да бъде разширен, като бъдат включени всички ФАИ, получаващи средства 
от европейски инвеститори.  Защитата на стабилността на европейските пазари 
изисква мониторинг на ФАИ, инвестиращи на европейските финансови пазари.
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Изменение 199
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални
инвеститори в рамките на Общността
при спазване на процедура за 
уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва управлението на ФАИ в целия 
Съюз. Освен това лицата, управляващи 
ФАИ, които са получили разрешение за 
упражняване на дейност, следва да имат 
право да предлагат ФАИ на инвеститори 
в рамките на Съюза при спазване на 
процедура за уведомяване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се признае, че при някои обстоятелства, по-специално по отношение на 
установени в трети държави ФАИ, лицето, управляващо ФАИ, може да изпълнява 
само тези дейности, които са свързани с управлението на ФАИ. Дейностите, 
изпълнявани във връзка с администрирането на ФАИ, могат да бъдат изпълнявани от 
трети лица, назначени от ФАИ или управляващото го лице. Важно е също така да се 
позволи предлагането на някои ФАИ на инвеститори на дребно в Общността при 
условие, че са изпълнени всички допълнителни изисквания, наложени от националните 
надзорни органи.
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Изменение 200
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящата директива не 
регулира ФАИ и поради това не 
възпрепятства държавите-членки да 
приемат или да продължат да 
прилагат допълнителни изисквания 
по отношение на ФАИ, установени на 
тяхна територия. Фактът, че дадена 
държава-членка може да наложи 
допълнителни изисквания за 
установените на тяхна територия 
ФАИ, не следва да възпрепятства 
лицата, управляващи ФАИ, които 
притежават издадено от друга 
държава-членка съгласно 
настоящата директива разрешение 
за упражняване на дейност, да 
предлагат на професионални 
инвеститори ФАИ, установени извън 
държавата-членка, която налага 
допълнителни изисквания, и които 
следователно не са предмет на тези 
допълнителни изисквания и не трябва 
да ги спазват. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да регулира продуктите (ФАИ), а не управляващите (лица, 
управляващи ФАИ).
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Изменение 201
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящата директива не регулира 
ФАИ и поради това не възпрепятства 
държавите-членки да приемат или да 
продължат да прилагат допълнителни
изисквания по отношение на ФАИ, 
установени на тяхна територия. Фактът, 
че дадена държава-членка може да 
наложи допълнителни изисквания за 
установените на тяхна територия ФАИ, 
не следва да възпрепятства лицата, 
управляващи ФАИ, които притежават 
издадено от друга държава-членка 
съгласно настоящата директива 
разрешение за упражняване на дейност, 
да предлагат на професионални 
инвеститори ФАИ, установени извън 
държавата-членка, която налага 
допълнителни изисквания, и които 
следователно не са предмет на тези 
допълнителни изисквания и не трябва да 
ги спазват. 

(8) Настоящата директива не регулира 
ФАИ. Поради това регулирането и 
надзорът на ФАИ могат да 
продължат да се извършват на 
национално равнище и настоящата 
директива не възпрепятства 
държавите-членки да приемат или да 
продължат да прилагат национални
изисквания по отношение на ФАИ, 
установени на тяхна територия. Фактът, 
че дадена държава-членка може да 
наложи допълнителни изисквания за 
установените на нейна територия ФАИ в 
сравнение с изискванията, 
приложими в други държави-членки, 
не следва да възпрепятства лицата, 
управляващи ФАИ, които притежават 
издадено от друга държава-членка 
съгласно настоящата директива 
разрешение за упражняване на дейност, 
да предлагат на професионални 
инвеститори ФАИ, установени в 
държава-членка, различна от
държавата-членка, която налага 
допълнителни изисквания, и които 
следователно не са предмет на тези 
допълнителни изисквания и не трябва да 
ги спазват.

Or. en

Обосновка

Следва да се позволи на държавите-членки да издават разрешения за извършване на 
дейност и да извършват надзор над ФАИ, установени под тяхна юрисдикция, както и 
да налагат на ФАИ допълнителни изисквания, особено когато те се предлагат на 
инвеститори на дребно. Предлагането на ФАИ, установени на национална територия, 
на инвеститори на дребно обаче не следва да подлежи на по-строги изисквания от 
изискванията към ФАИ, установени в други държави-членки и предлагани 
трансгранично.
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Изменение 202
Peter Skinner

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящата директива не регулира 
ФАИ и поради това не възпрепятства 
държавите-членки да приемат или да 
продължат да прилагат допълнителни 
изисквания по отношение на ФАИ, 
установени на тяхна територия. Фактът, 
че дадена държава-членка може да 
наложи допълнителни изисквания за 
установените на тяхна територия ФАИ, 
не следва да възпрепятства лицата, 
управляващи ФАИ, които притежават 
издадено от друга държава-членка 
съгласно настоящата директива 
разрешение за упражняване на дейност, 
да предлагат на професионални 
инвеститори ФАИ, установени извън 
държавата-членка, която налага 
допълнителни изисквания, и които 
следователно не са предмет на тези 
допълнителни изисквания и не трябва да 
ги спазват. 

(8) Настоящата директива не регулира 
ФАИ и поради това не възпрепятства 
държавите-членки да приемат или да 
продължат да прилагат допълнителни 
изисквания по отношение на ФАИ, 
установени на тяхна територия. Като се 
признават обаче различните правни 
норми и механизми за управление, 
приложими към ФАИ, в случаите, 
когато ФАИ носи отговорност за 
собственото си управление, то може 
да бъде лицето, управляващо ФАИ.
Фактът, че дадена държава-членка може 
да наложи допълнителни изисквания за 
установените на нейна територия ФАИ, 
не следва да възпрепятства лицата, 
управляващи ФАИ, които притежават 
издадено от друга държава-членка 
съгласно настоящата директива 
разрешение за упражняване на дейност, 
да предлагат на професионални 
инвеститори ФАИ, установени извън 
държавата-членка, която налага 
допълнителни изисквания, и които 
следователно не са предмет на тези 
допълнителни изисквания и не трябва да 
ги спазват.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение постановява принципа, че при целесъобразност ФАИ може да 
притежава разрешение за упражняване на дейност като лице, управляващо ФАИ. 



PE439.111v02-00 72/190 AM\804881BG.doc

BG

Изменение 203
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Настоящата директива следва да 
установи също така високи 
изисквания за лицата, управляващи 
ФАИ, но не следва да възпрепятства 
държавите-членки да приемат 
допълнителни изисквания по 
отношение на лица, управляващи 
ФАИ, установени на тяхна 
територия, за да гарантират 
например защитата на 
инвеститорите. Не следва да се 
използват позовавания на 
допълнителни изисквания към 
установени на националната 
територия ФАИ, с цел да се 
възпрепятства упражняването на 
правата, предоставени с настоящата 
директива на управляващи ФАИ лица, 
получили разрешение за упражняване 
на дейност в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е директивата да въведе минимална хармонизация, за да се позволи на 
държавите-членки да приемат допълнителни изисквания към установени на тяхна 
територия лица, управляващи ФАИ, включително да разглеждат своевременно 
нововъзникващи въпроси, които в противен случай могат да застрашат защитата на 
инвеститорите или финансовата стабилност.
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Изменение 204
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Установен в Съюза ФАИ, 
управляван от  установено в трета 
държава лице, което отговаря на 
изисквания, съответстващи на 
изискванията по член 39, не трябва да 
отговаря на изискванията, 
предвидени в настоящата директива, 
и не се счита за самоуправляващ се 
ФАИ. Такъв ФАИ не се ползва от 
паспорта, създаден от директивата, 
но държавите-членки могат да 
позволят на професионалните 
инвеститори, установени на тяхна 
територия, да инвестират по 
собствена инициатива в такъв ФАИ.

Or. en

Обосновка

Определянето на критерии за съответствие между ФАИ, установени в рамките на 
Общността, и ФАИ, установени извън Общността, е достатъчно за създаването на 
еднакви условия. Не е необходимо да се налагат допълнителни критерии по отношение 
на ФАИ, установен извън Общността и управляван от установено в трета държава 
лице, което отговаря на изискванията за съответствие на директивата.

Изменение 205
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Без да се засяга прилагането на други 
инструменти на правото на 
Общността, държавите-членки могат 
да наложат по-строги изисквания за 
лицата, управляващи ФАИ, ако тези 

(9) Без да се засяга прилагането на други 
инструменти на правото на ЕС, 
държавите-членки могат да наложат по-
строги изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, ако тези лица 
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лица предлагат ФАИ единствено на 
инвеститори на дребно или ако 
предлагат един и същ ФАИ както на 
професионални инвеститори, така и на 
инвеститори на дребно, независимо 
дали акции или дялове от този ФАИ се 
предлагат на вътрешния или 
трансграничния пазар. Тези две 
изключения позволяват на държавите-
членки да наложат допълнителни 
гаранции, които счетат за необходими, 
за защита на инвеститорите на дребно. 
Това отразява факта, че ФАИ често са 
неликвидни и изложени на висок риск 
от значителна капиталова загуба. 
Обикновено инвестиционните стратегии 
по отношение на ФАИ не са адаптирани 
към инвестиционните профили или 
нужди на инвеститорите на дребно. Те 
са по-подходящи за професионални 
инвеститори и инвеститори, които 
разполагат с достатъчно голям 
инвестиционен портфейл, което им 
позволява да поемат по-големите 
рискове за загуба, присъщи на тези 
инвестиции. Въпреки това държавите-
членки могат да разрешат предлагането 
на тяхна територия на инвеститорите на 
дребно на всички или някои видове 
ФАИ, управлявани от лица, 
управляващи ФАИ. С оглед на член 19, 
параграфи 4 и 5 от Директива 
2004/39/EО държавите-членки следва, в 
случай че разрешат предлагането на 
ФАИ на инвеститори на дребно, да 
продължават да гарантират, наличието 
за тази цел на подходящи разпоредби. 
Инвестиционни посредници, получили 
разрешение за дейност, съгласно 
Директива 2004/39/ЕО, които 
предоставят инвестиционни услуги на 
клиенти на дребно, трябва да вземат 
предвид тези допълнителни гаранции, 
когато преценяват дали даден ФАИ е 
подходящ или уместен за отделен 
клиент на дребно. Ако държава-членка 
разрешава предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно на нейна 

предлагат ФАИ единствено на 
инвеститори на дребно или ако 
предлагат един и същ ФАИ както на 
професионални инвеститори, така и на 
инвеститори на дребно, независимо 
дали акции или дялове от този ФАИ се 
предлагат на вътрешния или 
трансграничния пазар. Тези две 
изключения позволяват на държавите-
членки да наложат допълнителни 
гаранции, които счетат за необходими, 
за защита на инвеститорите на дребно. 
Това отразява факта, че ФАИ често са 
неликвидни и изложени на висок риск 
от значителна капиталова загуба. 
Обикновено инвестиционните стратегии 
по отношение на ФАИ не са адаптирани 
към инвестиционните профили или 
нужди на инвеститорите на дребно. Те 
са по-подходящи за професионални 
инвеститори и инвеститори, които 
разполагат с достатъчно голям 
инвестиционен портфейл, което им 
позволява да поемат по-големите 
рискове за загуба, присъщи на тези 
инвестиции. Въпреки това държавите-
членки могат да разрешат предлагането 
на тяхна територия на инвеститорите на 
дребно на всички или някои видове 
ФАИ, управлявани от лица, 
управляващи ФАИ. Институциите на 
ЕС и по-специално Комисията следва 
обаче да разгледат въпроса дали 
следва да се предложи специална 
рамка на ЕС, за да се определят общи 
правила за предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно в ЕС. С оглед 
на член 19, параграфи 4 и 5 от 
Директива 2004/39/EО държавите-
членки следва, в случай че разрешат 
предлагането на ФАИ на инвеститори 
на дребно, да продължават да 
гарантират, наличието за тази цел на 
подходящи разпоредби. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение за 
дейност, съгласно Директива 
2004/39/ЕО, които предоставят 
инвестиционни услуги на клиенти на 
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територия, тази възможност следва да се 
предлага на всяко лице, управляващо 
ФАИ, независимо от държавата-членка 
в която е установено, както и всякакви 
допълнителни разпоредби следва да се 
прилагат на равноправна основа.

дребно, трябва да вземат предвид тези 
допълнителни гаранции, когато 
преценяват дали даден ФАИ е подходящ 
или уместен за отделен клиент на 
дребно. Ако държава-членка разрешава 
предлагането на ФАИ на инвеститори 
на дребно на нейна територия, тази 
възможност следва да се предлага на 
всяко лице, управляващо ФАИ, 
независимо от държавата-членка в която 
е установено, както и всякакви 
допълнителни разпоредби следва да се 
прилагат на равноправна основа.

Or. en

Изменение 206
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Настоящата директива не 
възпрепятства, нито ограничава 
инвеститорите да се разпореждат с 
притежавани от тях части или 
дялове от ФАИ на капиталовия пазар. 
Тези инвеститори или техни 
посредници могат да предлагат или 
да предават такива части или дялове 
на инвеститори в дадена държава-
членки в съответствие с нейното 
националното право. В случаите 
обаче, когато това предлагане или 
предаване е по инициатива на лицето, 
управляващо ФАИ, за целите на 
настоящата директива то се счита 
за предлагане на пазара от страна на 
лицето, управляващо ФАИ. 

Or. en
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Обосновка

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Изменение 207
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Категоризирането на инвестиция във ФАИ като прост или комплексен инструмент 
следва да продължи да зависи от изпълнението на критериите по член 38 от 
Директивата за пазарите на финансови инструменти.
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Изменение 208
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Както се признава в компромисното предложение на шведското председателство, 
ние не считаме за целесъобразно настоящата директива да постанови, че ФАИ следва 
автоматично да се считат за комплексни финансови инструменти.

Изменение 209
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Разглеждането на всички ФАИ, обхванати от директивата, като комплексни 
финансови инструменти пренебрегва факта, че директивата обхваща най-различни 
фондове от гледна точка на структура, риск и стратегия, в това число силно 
стандартизирани фондове, чиято регулация се основава на правила, подобни на 
правилата за ПКИПЦК. Следователно би било нецелесъобразно в това отношение да 
се прилага един подход за всички случаи. 

Изменение 210
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Категоризирането на инвестиция във ФАИ като прост или комплексен инструмент 
следва да продължи да зависи от изпълнението на критериите по член 38 от 
Директивата за пазарите на финансови инструменти.

Изменение 211
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 

заличава се
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инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на всички ФАИ, обхванати от директивата, като комплексни 
финансови инструменти пренебрегва факта, че директивата обхваща най-различни 
фондове от гледна точка на структура, риск и стратегия, в това число силно 
стандартизирани фондове, чиято регулация се основава на правила, подобни на 
правилата за ПКИПЦК. Следователно би било нецелесъобразно в това отношение да 
се прилага един подход за всички случаи. 

Изменение 212
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира висока степен 
на защита на клиентите на 
инвестиционните посредници по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО, 
ФАИ не следва да се разглеждат като 
прости финансови инструменти за 
целите на същата директива. 
Следователно, посочената директива 
следва да бъде съответно изменена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно съображение 10 в повечето случаи ФАИ трябва да се класифицират като 
комплексни финансови инструменти. Това е в противоречие с член 38 от Директивата 
за пазарите на финансови инструменти, съгласно който акциите в регулирани 
фондове от отворен тип по същество не се считат за комплексни инструменти. 
Разпоредбите на посочената директива предвиждат надеждни критерии за 
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класифицирането на финансовите инструменти като комплексни или прости.

Изменение 213
Peter Skinner

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В съответствие с принципа на 
пропорционалност и като се признава 
същественото припокриване между 
изискванията за получаване на 
разрешение, определени в Директива 
2009/65/ЕО, и изискванията, 
определени в настоящата директива, 
управляващите лица, които имат 
разрешение съгласно първата или 
втората директива, следва да могат 
да получат разрешение и съгласно 
другата директива, при условие 
единствено, че изпълняват всяко 
допълнително съответно изискване 
за новото разрешение. В това 
отношение взаимни препратки във 
връзка с документи следва да бъдат 
възможни, при условие че 
информацията, която се съдържа в 
тези документи, не е била променена. 
Директива 2009/65/ЕО следва да бъде 
изменена с цел да се постигне същият 
резултат.

Or. en

Обосновка

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.
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Изменение 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се предвиди 
прилагането на минимални капиталови 
изисквания, за да се гарантира 
продължителност и редовност на 
управленските услугите, предоставяни 
от лицата, управляващи ФАИ. 
Изискванията за оборотен капитал 
следва да покриват професионалната 
отговорност, която лицата, управляващи 
ФАИ поемат евентуално по отношение 
на техните дейности, включително 
управленските услуги, предоставян по 
силата на делегиране или на базата на 
мандат.

(11) Необходимо е да се предвиди 
прилагането на минимални капиталови 
изисквания, за да се гарантира 
продължителност и редовност на 
управленските услугите, предоставяни 
от лицата, управляващи ФАИ. 
Изискванията за оборотен капитал 
следва да покриват професионалната 
отговорност, която лицата, управляващи 
ФАИ поемат евентуално по отношение 
на техните дейности, включително 
управленските услуги, предоставян по 
силата на делегиране или на базата на 
мандат. Собствените средства следва 
да бъдат инвестирани в ликвидни 
активи или в активи, които лесно 
могат да бъдат превърнати в парични 
средства в краткосрочен план и не 
следва да включват спекулативни 
позиции.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо, за да се осигури пълният ефект на изискването за капитал. 

Изменение 215
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
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строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да гарантират, че задачите на 
депозитар – отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи 
– се изпълняват независимо и 
единствено в интерес на 
инвеститорите на ФАИ. Тези задачи 
могат да бъдат изпълняват от 
депозитар.

Or. en

Обосновка

Вместо да се налага концепцията за депозитар на различни съществуващи фондови 
структури, функциите/задачите на депозитар следва ясно да се определят и могат да 
бъдат възложени на депозитар или друга институция, която осигурява независимото 
изпълнение в интерес на инвеститорите. 

Изменение 216
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат
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управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да гарантират определянето 
на депозитар и да му възложат 
отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

Or. en

Обосновка

От лицето, управляващо ФАИ, се изисква да гарантира, че ФАИ е определил 
депозитар, а не само да го определя.

Изменение 217
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
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инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

инвеститорите от тези, на управителите.
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да гарантират определянето 
на депозитар и да му възложат 
отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

Or. en

Изменение 218
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи 
ФАИ, следва да изберат депозитар и 
да му възложат отчитането на 
средствата на инвеститорите по 
отделна сметка, съхраняването на 
активите и проверката дали ФАИ или 
лицата, управляващи ФАИ от името на 
фонда, са получили собственост върху 
всички други активи.

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
Въпреки че лицата, управляващи 
ФАИ, използват при управлението на 
ФАИ различни бизнес модели и 
организация, наред с другото, за 
съхраняване на активите, от 
съществено значение е да се определи 
депозитар, отделен от лицето, 
управляващо ФАИ, който да извършва 
функциите на депозитар по 
отношение на ФАИ. Депозитарът 
носи отговорност за отчитането на 
средствата на инвеститорите по 
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отделни сметки, съхраняването на 
активите, включително държането с 
цел попечителство на финансови 
инструменти, за които това е 
възможно, и проверката дали ФАИ или 
лицата, управляващи ФАИ от името на 
фонда, са получили собственост върху 
всички други активи. Депозитарът 
може да поддържа една отделна 
сметка, обща за няколко ФАИ.

Or. en

Обосновка

След като член 17 бъде приет в окончателен вид, трябва да бъдат направени 
произтичащите от това промени.

Изменение 219
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата 
на инвеститорите по отделна 
сметка, съхраняването на активите и 
проверката дали ФАИ или лицата, 
управляващи ФАИ от името на 

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат проверката на 
целесъобразността на внасянето на 
паричните средства на ФАИ по 
депозитна сметка в една или повече 
одобрени кредитни институции, 
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фонда, са получили собственост върху 
всички други активи.

съхраняването на активите и правата 
върху тях и проверката на воденето 
на записи, доказващи естеството и 
вида собственост и 
местонахождението на активите на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Промени, необходими с цел привеждане в съответствие с предложения по-долу текст 
за член 17.

Изменение 220
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи, 
както и надзора над ФАИ в интерес 
на неговите инвеститори.
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Or. en

Изменение 221
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, да изготви и поддържа 
задължителни насоки за разумни 
политики за определяне на 
възнагражденията за лицата, 
управляващи ФАИ. Важно е да се 
осигури подходяща съгласуваност 
между разпоредбите относно 
разумните възнаграждения за лицата, 
управляващи ФАИ, и разпоредбите 
относно кредитните институции и 
инвестиционните дружества. Поради 
това подобни задължителни насоки 
следва да гарантират спазването на 
приложимите елементи от 
разпоредбите относно 
възнагражденията, предвидени в 
приложение V към Директива 
2006/48/ЕО. При изготвянето на 
такива делегирани актове Комисията 
следва да взема предвид препоръката 
на Европейския орган за ценни книжа 
и пазари.

Or. en

Обосновка

Г-20 одобри принципите на Съвета за финансова стабилност за разумни 
възнаграждения. Нормите на ЕС, които отразяват това, ще бъдат приложени чрез 
изменение на Директива 2006/48/ЕО, част от Директивата за капиталовите 
изисквания. За да се осигури последователността на политиката на ЕС относно 
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възнагражденията в областта на финансовия сектор, задължителните насоки за 
политиките за определяне на възнагражденията за лица, управляващи ФАИ, следва да 
се основават непосредствено на всички приложими елементи, предвидени в Директива 
2006/48/ЕО.  За да се осигури подходящ надзор от страна на Парламента и Съвета, 
тези насоки следва да бъдат въведени с делегиран акт.

Изменение 222
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Изявлението на лидерите след 
срещата на високо равнище на Г-20 в 
Питсбърг от 24–25 септември 2009 г. 
определи международния консенсус 
относно възнагражденията на 
банковите служители и други важни 
за системата дружества за 
финансови услуги. Тези принципи 
следва да се прилагат по отношение 
на съответния персонал към важни за 
системата лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива. За тази цел 
Комисията следва да приеме мерки за 
прилагане, като гарантира, че тези 
мерки са пропорционални и се 
прилагат безпристрастно по 
отношение на 
конкурентоспособността на 
установените в ЕС лица, управляващи 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Въпреки че възможността за разглеждане на възнагражденията може да бъде 
оспорена, ако се предвиди оповестяване на възнагражденията в известна степен, 
компетентните органи следва да се занимават единствено с информацията за 
възнагражденията на съответните служители, отнасяща се до управляващи ФАИ 
лица със системно значение.  Сравнителни политики за възнагражденията няма да 
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бъдат полезни за инвеститорите във ФАИ в случай, че той няма право на връщане на 
възстановени суми.

Изменение 223
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Изявлението на лидерите след 
срещата на високо равнище на Г-20 в 
Питсбърг от 24–25 септември 2009 г. 
определи международния консенсус 
относно възнагражденията на 
банковите служители и други важни 
за системата дружества за 
финансови услуги. Тези принципи 
следва да се прилагат по 
пропорционален начин по отношение 
на лица, управляващи ФАИ, които
попадат в обхвата на настоящата 
директива. Принципите, ръководещи 
политиките за определяне на 
възнагражденията, следва да 
признаят, че лицата, управляващи 
ФАИ, могат да прилагат 
разпоредбите по различен начин в 
зависимост от своя размер и от 
размера на управляваните от тях 
ФАИ, вътрешната им организация и 
естеството, обхвата и сложността 
на техните дейности. Признато е, че 
принципите, ръководещи политиките 
за определяне на възнагражденията за 
лица, управляващи ФАИ, могат да 
бъдат прилагани под форма, различна 
от приетата от кредитните 
институции, поради различните им 
бизнес модели. 

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите относно възнагражденията за лицата, управляващи ФАИ, следва да 
съответстват на принципите на Г-20 и да следват подхода, възприет в изменение 7 
от доклада Gauzès, за включване на нова формулировка в съображение 12а. Добавя се 
определение, че това следва да се случи по пропорционален начин. Много е важно 
всички принципи или мерки за прилагане да признават, че бизнес моделите и моделите 
за възнаграждения на лицата, управляващи ФАИ, и като цяло на лицата, управляващи 
активи, са много различни от тези на банките и кредитните институции.

Изменение 224
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За да се предотврати 
потенциално отрицателният ефект, 
който неподходящи структури за 
възнагражденичя могат да имат 
върху разумното управление на риска 
и върху контрола по отношение на 
склонността на отделни лица да 
поемат риск, следва да има изрично 
задължение за лицата, управляващи 
ФАИ, да създадат и поддържат за 
тези категории персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия профил на управлявания от 
тях ФАИ, политики и практики за 
определяне на възнагражденията, 
които са в съответствие с разумното 
и ефективно управление на риска. 
Тези категории персонал следва да 
включват най-малко висшето 
ръководство, служителите, поемащи 
рискове, и служителите с контролни 
функции. С цел да се насърчи 
уеднаквяването на надзорните 
практики при оценяване на 
политиките и практиките за 
определяне на възнагражденията, 
Европейският орган за ценни книжа и 
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пазари (ЕОЦКП) следва да осигури 
насоки за разумни политики за 
определяне на възнагражденията в 
сектора на лицата, управляващи 
ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е структурите за възнаграждения да бъдат подложени на регулиране, 
тъй като те са част от разумното управление на риска.

Изменение 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За да се предотврати 
отрицателният ефект, който 
неподходящи структури за 
възнаграждения могат да имат върху 
разумното управление на риска и 
върху контрола по отношение на 
склонността на отделни лица да 
поемат риск, следва да има изрично 
задължение за лицата, управляващи 
ФАИ, да създадат и поддържат за 
тези категории персонал, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия профил на управлявания от 
тях ФАИ, политики и практики за 
определяне на възнагражденията, 
които са в съответствие с 
ефективното управление на риска. 
Тези категории персонал следва да 
включват най-малко висшето 
ръководство, служителите, поемащи 
рискове, и служителите с контролни 
функции.

Or. en
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Изменение 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) За да се избегне прекомерното 
поемане на риск и да се осигури по-
голямо сходство на интересите, 
лицата, управляващи фондове, следва 
да вложат собствени средства в 
управляваните от тях фондове.

Or. en

Изменение 227
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Комисията следва да предложи 
подходящо хоризонтално 
законодателно предложение, което
изяснява отговорностите и 
задълженията на депозитара. По 
целесъобразност настоящата 
директива следва да бъде 
своевременно изменена.

Or. en

Обосновка

За да създаде наистина равни условия, Комисията следва да предложи хоризонтална 
мярка за определяне на отговорностите и задълженията на депозитара. За всички 
депозитари в ЕС следва да се прилагат едни и същи изисквания.
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Изменение 228
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено. Процесът на 
оценяване на активите и изчисляване 
на нетната стойност на активите 
(НСА) следва да бъде функционално 
независим от управленските функции 
на лицата, управляващи ФАИ. Когато 
това е целесъобразно, лицата, 
управляващи ФАИ, следва да имат 
възможност да делегират или да 
възлагат оценяването на активите и 
изчисляването на нетната стойност 
на активите (НСА) на трета страна.

Or. en

Изменение 229
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
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активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено. Процесът на 
оценяване на активите и изчисляване 
на нетната стойност на активите 
(НСА) следва да бъде функционално 
независим от свързаните с 
управлението на инвестициите 
функции на лицата, управляващи 
ФАИ. Когато това е целесъобразно, 
следва да може оценяването на 
активите и изчисляването на 
нетната стойност на активите 
(НСА) да се делегират или възлагат на 
трета страна, в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК и националното 
законодателство. Функцията, свързана с оценяване, следва да бъде независима от 
свързаните с управлението на инвестициите функции на лицата, управляващи ФАИ. 
Лицата, управляващи ФАИ, могат да делегират оценяването на специализирана 
трета страна, в съответствие с националното законодателство.

Изменение 230
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено. Оценяването 
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това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

на активите и изчисляването на 
нетната стойност на активите 
(НСА) следва да бъдат функционално 
независими от управленските 
функции на лицата, управляващи 
ФАИ. Когато това е целесъобразно, 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
имат възможност да делегират или 
да възлагат оценяването на активите 
и изчисляването на нетната 
стойност на активите (НСА) на 
трета страна.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 16.

Изменение 231
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено и да се 
изисква оценяването на активите да 
бъде функционално независимо. 
Оценяването на активите и 
изчисляването на нетната стойност 
на активите (НСА) следва да може да 
бъде делегирано на трета страна. 
Важно е основните методологии да 
бъдат логични и разбираеми. За тази 
цел те следва да бъдат публикувани.



PE439.111v02-00 96/190 AM\804881BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Ако процесът на оценяване е функционално независим от управлението на портфейли, 
следва да не съществува изискване за наемане на външен оценител. Логичността на 
основните методологии е много по-важна от ролята на оценителя; поради това те 
следва да бъдат публикувани, по-специално в случаите на активи, чиято стойност е 
трудно да се определи.

Изменение 232
Marta Andreasen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да имат 
възможност да делегират процеса на 
оценяване на активите и 
изчисляването на нетната стойност 
на активите (НСА) на трета страна.

Or. en

Обосновка

Оценяванията вече се извършват от независими експерти, в случай че 
обстоятелствата налагат такава необходимост. Не всички активи изискват 
независимо оценяване, но изискването за 100% независимо оценяване ще увеличи 
разходите за фондовете и ще намали възвращаемостта за инвеститорите.
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Изменение 233
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква от лицата, 
управляващи ФАИ, да прилагат 
процедури на оценяване, за да 
гарантират правилното оценяване на 
активите на ФАИ с цел получаване на 
справедлива нетна стойност на 
акциите или дяловете на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Задължението за назначаване на външен оценител на дяловете или акциите на ФАИ, 
или на притежаваните от ФАИ активи, не е необходимо в случаите, когато акциите 
или дяловете, или активите на ФАИ се търгуват публично и следователно тяхната 
стойност се определя от пазара.

Изменение 234
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват 
високо равнище на ливъридж, могат 

(15) Като се има предвид, че ФАИ, 
които използват ливъридж, могат при 
определени условия да допринесат за 
натрупването на системен риск или 
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при определени условия да допринесат 
за натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат специфични 
рискове. В Общността липсва 
съгласувана форма за събиране на 
информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се примат
специални изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, които постоянно 
използват високо равнище на ливъридж 
в техните инвестиционни стратегии. 
Тези лицата, управляващи ФАИ, 
следва да бъдат задължени да 
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Общността, както и за да се изготви 
общ отговор.

неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на ФАИ, 
използващи някои техники, които 
пораждат специфични рискове. В ЕС
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Съюза. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се приемат
специални изисквания за ФАИ, които 
постоянно използват високо равнище на 
ливъридж в техните инвестиционни 
стратегии. Тези ФАИ следва да бъдат 
задължени да оповестяват информация 
относно използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Съюза, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният от тези ФАИ ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Съюза, както и за да се изготви общ 
отговор. Европейският комитет за 
системен риск (EКСР) и 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) ще носят 
отговорност за наблюдението на 
системните рискове, създавани от 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Тъй като прекомерният ливъридж повишава системния риск, новият Европейски 
надзорен орган следва да получи правомощия да ограничава използвания от ФАИ 
ливъридж, за да гарантира финансова стабилност.
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Изменение 235
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват 
високо равнище на ливъридж, могат при 
определени условия да допринесат за 
натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат 
специфични рискове. В Общността
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се примат
специални изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, които постоянно
използват високо равнище на ливъридж 
в техните инвестиционни стратегии. 
Тези лицата, управляващи ФАИ, следва 
да бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж. 
Информацията следва да бъде събирана 
и обменяна с други органи в 
Общността, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Общността, както и за да се изготви 
общ отговор.

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват 
високо равнище на ливъридж, могат при 
определени условия да допринесат за 
натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания за оповестяване 
на лицата, управляващи ФАИ, които 
използват ливъридж. В ЕС липсва 
съгласувана форма за събиране на 
информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Съюза. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се приемат
специални изисквания за оповестяване 
за лицата, управляващи ФАИ, които 
използват високо равнище на ливъридж 
в техните инвестиционни стратегии. 
Лицата, управляващи ФАИ, следва да 
бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж. 
Информацията следва да бъде събирана 
в централен регистър под егидата на 
Европейския комитет за системен 
риск (EКСР), създаден с Регламент № 
.../2009, и обменяна с други органи в 
Съюза, Европейския орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с 
Регламент (ЕО) № .../2009 и по 
целесъобразност, компетентните 
органи в трети страни, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица ливъридж 
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оказва върху финансовата система в 
Съюза, както и за да се изготви общ 
отговор. Централен регистър под 
егидата на ЕКСР за банки, които 
предоставят основни брокерски 
услуги на ФАИ, следва да бъде въведен 
също в Директиви 2006/48/EО и 
2006/49/EО.

Or. en

Обосновка

За да бъде възможно да се обхване потенциалният системен риск, събираната на 
национално равнище информация трябва да бъде обединена в централен регистър под 
егидата на ЕКСР. Той следва да бъде придружен от регистър за основни брокерски 
дейности, въведен в Директивата за капиталовите изисквания.

Изменение 236
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват
високо равнище на ливъридж, могат
при определени условия да допринесат
за натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат 
специфични рискове. В Общността
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 

(15) Като се има предвид, че дадено 
лице, управляващо ФАИ, може да
използва ливъридж на равнище ФАИ и 
може при определени условия да 
допринесе за натрупването на системен 
риск или неправилното функциониране 
на пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, които използват
ливъридж в степен от системно 
значение. В ЕС липсва съгласувана 
форма за събиране на информацията, 
необходима за установяването, контрола 
и отговора на такива рискове, и за 
предоставянето й между държавите-
членки с цел да се установят възможни 
източници на риск за стабилността на 
финансовите пазари в Съюза. За 
преодоляване на тази ситуация следва 
да се приемат специални изисквания за 
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ситуация следва да се примат
специални изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, които постоянно
използват високо равнище на ливъридж
в техните инвестиционни 
стратегии. Тези лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъдат задължени да 
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица
ливъридж оказва върху финансовата 
система в Общността, както и за да се 
изготви общ отговор.

лицата, управляващи ФАИ, които 
използват ливъридж на равнище ФАИ в 
степен от системно значение. Такива 
лица, управляващи ФАИ, следва да 
бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж. 
Информацията следва да бъде събирана 
и обменяна с други органи в Съюза, за 
да се улесни общият анализ на 
въздействието, което използваният 
ливъридж от ФАИ, управлявани от 
такива лица, оказва върху финансовата 
система в Съюза, както и за да се 
изготви общ отговор. Компетентните 
органи следва да предават подобна 
информация на Европейския комитет 
за системен риск (EКСР), създаден с 
Регламент (ЕО) № .../2009 (Регламент 
за ЕКСР) и на Европейския орган за 
надзор на ценни книжа и пазари, 
създаден с Регламент (ЕО) № .../2009 
(Регламент за ЕОЦКП), с цел тези 
органи да я използват при 
изпълнението на своите задължения.

Or. en

Изменение 237
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата,
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват
високо равнище на ливъридж, могат
при определени условия да допринесат
за натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 

(15) Като се има предвид, че дадено 
лице, управляващо ФАИ, може да
използва ливъридж на равнище ФАИ и 
може при определени условия да 
допринесе за натрупването на системен 
риск или неправилното функциониране 
на пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, които използват
ливъридж в степен от системно 
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техники, които пораждат 
специфични рискове. В Общността
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се примат
специални изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, които постоянно
използват високо равнище на ливъридж
в техните инвестиционни 
стратегии. Тези лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъдат задължени да 
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица
ливъридж оказва върху финансовата 
система в Общността, както и за да се 
изготви общ отговор.

значение. В ЕС липсва съгласувана 
форма за събиране на информацията, 
необходима за установяването, контрола 
и отговора на такива рискове, и за 
предоставянето й между държавите-
членки с цел да се установят възможни 
източници на риск за стабилността на 
финансовите пазари в Съюза. За 
преодоляване на тази ситуация следва 
да се приемат специални изисквания за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
използват ливъридж на равнище ФАИ в 
степен от системно значение. Такива 
лица, управляващи ФАИ, следва да 
бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж в техните 
ФАИ. Информацията, събрана от 
компетентните органи, следва да 
бъде обединена и обменяна с други 
органи в Съюза, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният ливъридж от ФАИ, 
управлявани от такива лица, оказва 
върху финансовата система в Съюза, 
както и за да се изготви общ отговор.

Or. en

Обосновка

Ограниченията за ливъридж следва да бъдат установени на съответна системна 
основа.

Изменение 238
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват

(15) Като се има предвид, че дадено 
лице, управляващо ФАИ, може да
използва ливъридж, на равнище ФАИ, 
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високо равнище на ливъридж, могат
при определени условия да допринесат
за натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат 
специфични рискове. В Общността
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се примат
специални изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, които постоянно
използват високо равнище на ливъридж
в техните инвестиционни 
стратегии. Тези лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъдат задължени да 
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица
ливъридж оказва върху финансовата 
система в Общността, както и за да се 
изготви общ отговор. 

и може при определени условия да 
допринесе за натрупването на системен 
риск или неправилното функциониране 
на пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, които използват
ливъридж в  степен от системно 
значение. В ЕС липсва съгласувана 
форма за събиране на информацията, 
необходима за установяването, контрола 
и отговора на такива рискове, и за 
предоставянето й между държавите-
членки с цел да се установят възможни 
източници на риск за стабилността на 
финансовите пазари в Съюза. За 
преодоляване на тази ситуация следва 
да се приемат специални изисквания за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
използват ливъридж на равнище ФАИ в 
степен от системно значение. Такива 
лица, управляващи ФАИ, следва да 
бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж в техните 
ФАИ. Информацията, събрана от 
компетентните органи, следва да 
бъде обединена и обменяна с други 
органи в Съюза, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният ливъридж от ФАИ, 
управлявани от такива лица, оказва 
върху финансовата система в Съюза, 
както и за да се изготви общ отговор.

Or. en

Изменение 239
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, (15) Като се има предвид, че дадено 
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управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват
високо равнище на ливъридж, могат
при определени условия да допринесат
за натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат 
специфични рискове. В Общността
липсва съгласувана форма за събиране 
на информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността.  За преодоляване на тази 
ситуация следва да се примат специални 
изисквания за лицата, управляващи 
ФАИ, които постоянно използват 
високо равнище на ливъридж в 
техните инвестиционни стратегии.
Тези лицата, управляващи ФАИ, 
следва да бъдат задължени да 
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж.  Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица
ливъридж оказва върху финансовата 
система в Общността, както и за да се 
изготви общ отговор.

лице, управляващо ФАИ, може да
използва ливъридж на равнище ФАИ и 
може при определени условия да 
допринесе за натрупването на системен 
риск или неправилното функциониране 
на пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, които използват
ливъридж в степен от системно 
значение. В ЕС липсва съгласувана 
форма за събиране на информацията, 
необходима за установяването, контрола 
и отговора на такива рискове, и за 
предоставянето й между държавите-
членки с цел да се установят възможни 
източници на риск за стабилността на 
финансовите пазари в Съюза.  За 
преодоляване на тази ситуация следва 
да се примат специални изисквания за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
използват ливъридж на равнище ФАИ в 
степен от системно значение. Такива 
лица, управляващи ФАИ, следва да 
бъдат задължени да оповестяват 
информация относно използването и 
източниците на ливъридж в техните 
ФАИ. Информацията, събрана от 
компетентните органи, следва да 
бъде обединена и обменяна с други 
органи в Съюза, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният ливъридж от ФАИ, 
управлявани от такива лица, оказва 
върху финансовата система в Съюза, 
както и за да се изготви общ отговор. 

Or. en

Обосновка

Вносителят не счита, че директивата следва да задължава лицата, управляващи 
ФАИ, да установяват ограничения за ливъридж, както предлага докладът Gauzès 
(изменение 11). Като цяло текстът на настоящото изменение следва компромисното 
предложение на шведското председателство.
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Изменение 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С оглед на общата цел за 
финансова стабилност и 
ограничаване на системния риск, 
следва да се обърне специално 
внимание на финансови институции 
като кредитните институции и 
основните брокери, които са ключови 
партньори на ФАИ и играят активна 
роля в процесите на създаване на риск. 
В допълнение към спазването на 
изискванията за оповестяване по 
отношение на компетентните 
органи, тези институции следва да 
подлежат също така на специфични 
капиталови изисквания, като се 
отчита поемания от тях риск в 
зависимост от връзките им с ФАИ. 
Освен това конфликтът на интереси, 
възникващ в случаите, когато тези 
институции ръководят ФАИ 
успоредно с предоставянето на услуги 
на техните клиенти, следва да бъде 
незабавно разрешен в рамките на 
съответните законодателни 
текстове.

Or. en

Изменение 241
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Финансирането, което се 
предоставя на лицата, управляващи 



PE439.111v02-00 106/190 AM\804881BG.doc

BG

ФАИ, които в своите инвестиционни 
стратегии използват системно 
високо равнище на ливъридж, следва 
да подлежи на стриктно наблюдение. 
За тази цел следва да се осъществява 
специфична координация между 
ЕОЦКП и Европейския банков орган, 
за да се следи равнището на 
финансирането, което се предоставя 
на такива лица от финансови 
институции, участващи в подобни 
дейности.

Or. en

Изменение 242
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Финансирането, което се 
предоставя на лицата, управляващи 
ФАИ, които в своите инвестиционни 
стратегии използват системно 
високо равнище на ливъридж, следва 
да подлежи на стриктно наблюдение. 
За тази цел следва да се осъществява 
специфична координация между 
ЕОЦКП и Европейския банков орган, 
за да се следи равнището на 
финансирането, което се предоставя 
на такива лица от финансови 
институции, участващи в подобни 
дейности.

Or. en
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Изменение 243
Enikő Győri

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Проблемите с ликвидността, 
причинени от някои ФАИ, 
използващи високо равнище на 
ливъридж в техните инвестиционни 
стратегии, както и неговите 
странични ефекти са допринесли за 
натрупването на финансов системен 
риск. Настоящото съображение се 
отнася специално до 
инвестиционните фондове от 
отворен тип, където евентуално 
действие на инвеститорите срещу 
фонда би могло лесно да повлияе 
отрицателно върху изложеността на 
риск на другите участници на пазара 
в съответния сектор.

Or. en

Обосновка

Рискът, свързан с ликвидността, съставлява значителна част от системния риск в 
случая на фондовете от отворен тип поради голямата вероятност от 
разпространение на отрицателни ефекти, което води до еднопосочно развитие на 
пазарните цени. Следователно Комисията силно се насърчава да предложи мерки за 
прилагане, които също така ще са насочени към решаване на свързани с ликвидността 
въпроси, възникнали вследствие на функционирането на ФАИ.

Изменение 244
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, 
управляващи ФАИ, свързани с 
използването на високи равнища на 

(16) Дейностите на ФАИ, свързани с 
използването на ливъридж, могат да 
имат неблагоприятен ефект за 
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ливъридж, могат да имат 
неблагоприятен ефект за стабилността и 
правилното функциониране на 
финансовите пазари. В тази връзка се 
смята за необходимо Комисията да има 
право да налага ограничения върху 
равнището на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват 
и по-специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на 
ливъридж. Ограниченията върху 
максималния размер на заемния капитал 
следва да отчитат особеностите, 
свързани с източника на ливъридж и 
стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица. Те следва 
да вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват високо равнище на
ливъридж. В тази връзка ограниченията 
върху заемния капитал могат да са 
например под формата на праг, който 
никога не трябва да се преминава, или 
на ограничение на средния размер на 
ливъридж, използван през даден период 
(т.е. месечно или на всяко тримесечие).

стабилността и правилното 
функциониране на финансовите пазари. 
В тази връзка се смята за необходимо 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) да има право да 
налага ограничения върху равнището на 
ливъридж, който ФАИ могат да 
използват. Ограниченията върху 
максималния размер на заемния капитал 
следва да отчитат особеностите, 
свързани с източника на ливъридж и 
стратегиите, изполвани от ФАИ. Те 
следва да вземат предвид и силно 
динамичния характер на управлението 
на ливъридж от повечето ФАИ, които 
използват ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния капитал 
могат да са например под формата на 
праг, който никога не трябва да се 
преминава, или на ограничение на 
средния размер на ливъридж, използван 
през даден период (т.е. месечно или на 
всяко тримесечие). Комисията следва 
да гарантира, че определените от 
настоящата директива изисквания, 
отнасящи се до ФАИ, които 
използват ливъридж, се прилагат 
спрямо всички фондове, включително 
фондове за ПКИПЦК, които 
използват ливъридж за инвестиции 
на финансовите пазари на Съюза.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да има възможността да налага ограничения върху равнището на 
използвания ливъридж от лицата, управляващи ФАИ.
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Изменение 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, свързани с използването на 
високи равнища на ливъридж, могат да 
имат неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите пазари. 
В тази връзка се смята за необходимо 
Комисията да има право да налага
ограничения върху равнището на 
ливъридж, който лицата, управляващи 
ФАИ, могат да използват и по-
специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на
ливъридж. Ограниченията върху 
максималния размер на заемния 
капитал следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника 
на ливъридж и стратегиите, 
изполвани от управляващите ФАИ 
лица. Те следва да вземат предвид и 
силно динамичния характер на 
управлението на ливъридж от 
повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват високо равнище на 
ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния 
капитал могат да са например под 
формата на праг, който никога не 
трябва да се преминава, или на 
ограничение на средния размер на 
ливъридж, използван през даден 
период (т.е. месечно или на всяко 
тримесечие).

(16) Дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, свързани с използването на 
високи равнища на ливъридж, могат да 
имат неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите пазари. 
Трудно е да се определи понятието 
ливъридж. Компетентните органи на 
държавите-членки по произход на 
управляващите ФАИ лица все пак 
трябва да имат възможността да 
налагат ограничения върху равнището 
на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват в 
периоди на извънреден пазарен стрес. 
Държавите-членки следва да 
уведомят Европейския орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОЦКП) и 
Комисията за всякакви подобни 
мерки.

Or. en
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Изменение 246
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, 
управляващи ФАИ, свързани с 
използването на високи равнища на 
ливъридж, могат да имат 
неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите 
пазари. В тази връзка се смята за 
необходимо Комисията да има право 
да налага ограничения върху равнището 
на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват 
и по-специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на 
ливъридж.  Ограниченията върху 
максималния размер на заемния 
капитал следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица. Те следва да 
вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват високо равнище на 
ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния
капитал могат да са например под 
формата на праг, който никога не 
трябва да се преминава, или на 
ограничение на средния размер на 
ливъридж, използван през даден 
период (т.е. месечно или на всяко 
тримесечие).

(16) Смята се за необходимо 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицата, управляващи ФАИ, да имат 
право да налагат ограничения върху 
равнището на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват
във ФАИ, когато стабилността и 
целостта на финансовата система 
може да са застрашени. Тези 
ограничения следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица, както и 
пазарните условия, при които 
функционират ФАИ. Те следва да 
вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват ливъридж в техните 
ФАИ и възможните проциклични 
ефекти.

Or. en

Обосновка

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
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including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Изменение 247
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, 
управляващи ФАИ, свързани с 
използването на високи равнища на 
ливъридж, могат да имат 
неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите 
пазари. В тази връзка се смята за 
необходимо Комисията да има право 
да налага ограничения върху равнището 
на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват 
и по-специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на 
ливъридж. Ограниченията върху 
максималния размер на заемния 
капитал следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица. Те следва да 
вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват високо равнище на 

(16) Смята се за необходимо 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицата, управляващи ФАИ, да имат 
право да налагат ограничения върху 
равнището на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват 
във ФАИ, когато стабилността и 
целостта на финансовата система са 
потенциално застрашени. Тези 
ограничения следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица, както и 
пазарните условия, при които 
функционират ФАИ. Те следва да 
вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват ливъридж в техните 
ФАИ и възможните проциклични 
ефекти.
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ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния 
капитал могат да са например под 
формата на праг, който никога не 
трябва да се преминава, или на 
ограничение на средния размер на 
ливъридж, използван през даден 
период (т.е. месечно или на всяко 
тримесечие). 

Or. en

Изменение 248
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, 
управляващи ФАИ, свързани с 
използването на високи равнища на 
ливъридж, могат да имат 
неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите 
пазари. В тази връзка се смята за 
необходимо Комисията да има право 
да налага ограничения върху 
равнището на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват 
и по-специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на 
ливъридж.  Ограниченията върху 
максималния размер на заемния 
капитал следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица.  Те следва 
да вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват високо равнище на 
ливъридж.  В тази връзка 

(16) Смята се за необходимо 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицата, управляващи ФАИ, да имат 
право да налагат ограничения върху 
равнището на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват
във ФАИ, когато стабилността и 
целостта на финансовата система са 
потенциално застрашени. Тези 
ограничения следва да отчитат 
особеностите, свързани с източника на 
ливъридж и стратегиите, изполвани от 
управляващите ФАИ лица, както и 
пазарните условия, при които 
функционират ФАИ. Те следва да 
вземат предвид и силно динамичния 
характер на управлението на ливъридж 
от повечето управляващи ФАИ лица, 
които използват ливъридж в техните 
ФАИ и възможните проциклични 
ефекти.
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ограниченията върху заемния 
капитал могат да са например под 
формата на праг, който никога не 
трябва да се преминава, или на 
ограничение на средния размер на 
ливъридж, използван през даден 
период (т.е. месечно или на всяко 
тримесечие).

Or. en

Обосновка

Комисията едва ли ще има възможност да определя такива ограничения и всяко 
подобно правомощие ще повлияе отрицателно на доверието в пазара и би могло да 
допринесе за нестабилност в период на сътресения. Текстът на настоящото 
изменение следва компромисното предложение на шведското председателство.

Изменение 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Късите продажби са широко 
разпространена пазарна практика, 
която се използва в голяма степен от 
лицата, управляващи ФАИ, и други 
участници на пазара. Макар и 
понякога да играят полезна роля за 
поддържането на ликвидност на 
пазарите, те също така ги правят по-
нестабилни и допринасят за 
дестабилизирането им поради своя 
процикличен ефект. В частност, 
късите продажби имат доказана роля 
за ускоряването на пазарния спад 
всеки път, когато възникне криза на 
финансовия пазар. Освен това късите 
продажби могат да насърчат 
разпространението на фалшиви 
слухове с цел реализирането на 
печалба на сриващ се пазар. Тъй като 
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правилното функциониране и 
целостта на пазарите са от 
жизненоважно значение за 
възстановяването на доверието на 
дългосрочните инвеститори, които 
са ключови за финансирането на 
икономиката, и тъй като 
интеграцията на финансовите пазари 
изисква общи практики на 
територията на Европейския съюз, за 
да се избегне „регулаторно 
пазаруване“, Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2003 г. относно 
търговията с вътрешна информация 
и манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба) следва да бъде изменена, 
за да осигури регулаторна рамка за 
късите продажби и да забрани 
„голите“ къси продажби. Когато 
определя и впоследствие приема 
правила, Комисията следва да вземе 
предвид действащите разпоредби в 
САЩ, така че да се постигне общ 
стандарт от двете страни на 
Атлантика и по този начин да се 
улесни правилното функциониране на 
световните финансови пазари.

Or. en

Обосновка

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Изменение 250
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Необходимо е да се гарантира, че 
всички участници на пазара, 
ангажирани с къси продажби, са 
обхванати от едни и същи 
изисквания. За тази цел Комисията 
следва да предложи хоризонтална 
мярка, за да осигури равни условия за 
лицата, управляващи ФАИ, и други 
ползватели на коси продажби.

Or. en

Обосновка

Някои законни корпоративни техники на хеджиране може да използват „голи“ къси 
продажби. Всяко действие трябва да се предприема на хоризонтална основа, за да се 
гарантира равнопоставеност и да се избегне регулаторен арбитраж.

Изменение 251
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Необходимо е приемането на 
хоризонтална мярка на равнище ЕС, 
която забранява „голите“ къси 
продажби в Съюза и решава общите 
въпроси, свързани с късите продажби 
на финансовите пазари.

Or. en

Обосновка

Счита, че „голите“ къси продажби следва никога да не бъдат разрешавани и че е 
необходимо да разрешим проблема с късите продажби по хоризонтален начин, за да 
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опазим равнопоставеността в Общността.

Изменение 252
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Късите продажби имат важно 
значение за функционирането на 
финансовите пазари и представляват 
законна инвестиционна техника. 
Въпреки това съществува 
безпокойството, че късите продажби, 
особено при извънредни пазарни 
условия, могат да допринесат за 
смущения на пазара. Следователно 
късите продажби следва да 
функционират при хармонизирана 
регулаторна рамка, за да се намали 
възможното дестабилизиращо 
въздействие, което могат да 
причинят. Във връзка с това 
Комисията следва да приеме 
хоризонтален инструмент, за да се 
избегне непоследователност и да се 
постигне равнопоставеност в 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 253
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Късите продажби имат важно 
значение за функционирането на 
финансовите пазари и представляват 
законна инвестиционна техника. 



AM\804881BG.doc 117/190 PE439.111v02-00

BG

Въпреки това съществува 
безпокойството, че късите продажби, 
особено при извънредни пазарни 
условия, могат да допринесат за 
смущения на пазара. Следователно 
късите продажби следва да 
функционират при хармонизирана 
регулаторна рамка, за да се намали 
възможното дестабилизиращо 
въздействие, което могат да 
причинят.

Or. en

Обосновка

В съответствие с целта, която Европейският комитет на регулаторите на ценни 
книжа (CESR) се стреми да постигне и вече положените от него усилия, е 
целесъобразно да се въведе обширна хармонизирана регулаторна рамка за 
оповестяване на късите продажби в отделните законодателни актове, прилагани за 
всички съответни борсови агенти.

Изменение 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Европейската централна банка 
и Групата на високо равнище относно 
финансовия надзор, 
председателствана от Жак де 
Ларозиер, предлагат създаването на 
световен кредитен регистър. 
Създаването на справочник на 
световно равнище за всички борсови 
позиции следва да спомогне за 
определянето на системния риск, 
възникващ от кредитни експозиции и 
изложеността на риск от 
контрагента, както и от 
разпространение на отрицателни 
ефекти на финансовите пазари. 
Поради това следва CESR да създаде 
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регистър, в който да бъде събрана 
цялата информация относно 
равнището на ливъридж на лицата, 
управляващи ФАИ.

Or. en

Изменение 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Непочтено поведение от страна 
на лица, управляващи ФАИ, а също и 
на други участници на пазара, чрез 
използването на определени техники, 
като например търговия с вътрешна 
информация или гласуване от 
номинален акционер, би могло да има 
дестабилизиращи последици за 
пазарите на Съюза. С цел 
ограничаване на търговията с 
вътрешна информация следва да бъде 
въведен подходящ режим на 
оповестяване, който да обхваща 
както прякото участие с право на 
глас, така и пълните дялове 
собственост, и непрякото участие, 
придобити посредством сделки с 
деривати или финансови 
инструменти, предоставящи право на 
новоемитирани акции. Практиката
на гласуване от номинален акционер 
следва да бъде забранена, тъй като 
има отрицателно въздействие върху 
дружествата и пазарите. В този 
контекст Комисията следва да 
преразгледа Директива 2004/109/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
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ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар1, 
Директива 2007/14/ЕО на Комисията 
от 8 март 2007 г. за определяне на 
подробни правила за прилагането на 
определени разпоредби от Директива 
2004/109/EО относно хармонизиране 
на изискванията за прозрачност по 
отношение на информацията за 
емитенти, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар2, както и Директива 2007/36/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 юли 2007 г. относно 
упражняването на някои права на 
акционерите на дружества, 
допуснати до регулиран пазар3.
ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
2 ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 27.
3 ОВ L 184, 11.7.2007 г., стр. 17.

Or. en

Изменение 256
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Комисията следва да разгледа 
възможността за разработване на 
европейски режим за частно 
предлагане на ценни книжа.

Or. en
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Изменение 257
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или доминиращо влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към лицата, управляващи 
ФАИ, които са в състояние да 
упражняват контролно влияние върху 
дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, или дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, по-специално изисквания да 
уведомяват за съществуването на 
такова положение и да оповестяват 
информация на дружеството и на 
всички негови акционери за 
намеренията на лицата, управляващи 
ФАИ, по отношение на бъдещото 
развитие на стопанската дейност и 
други планирани промени в 
контролираното дружество. С цел да 
се гарантира прозрачност по отношение 
на контролираното дружество, следва да 
се предвидят засилени изисквания за 
докладване. Годишните отчети за 
съответните ФАИ следва да бъдат 
допълнени с информация, специфична 
за вида на инвестицията и за 
контролираното дружество.

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или доминиращо влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към лицата, управляващи 
ФАИ, които са в състояние да 
упражняват контролно влияние върху 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар. С цел да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
контролираното дружество, следва да се 
предвидят засилени изисквания за 
докладване.

Or. en
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Обосновка

Предложените изисквания за прозрачност отиват твърде далеч и поради това следва 
да бъдат по-благоразумни и балансирани.

Изменение 258
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или доминиращо влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към лицата, 
управляващи ФАИ, които са в 
състояние да упражняват контролно 
влияние върху дружества, чиито ценни 
книжа са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, или дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, по-специално 
изисквания да уведомяват за 
съществуването на такова положение и 
да оповестяват информация на 
дружеството и на всички негови 
акционери за намеренията на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
бъдещото развитие на стопанската 
дейност и други планирани промени в 
контролираното дружество. С цел да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
контролираното дружество, следва да се
предвидят засилени изисквания за 
докладване. Годишните отчети за 
съответните ФАИ следва да бъдат 

Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или значително влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към ФАИ, които са в 
състояние да упражняват контролно 
влияние върху дружества, чиито ценни 
книжа са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, или дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, по-специално 
изисквания да уведомяват за 
съществуването на такова положение и 
да оповестяват информация на 
дружеството и на всички негови 
акционери за намеренията на тези 
ФАИ, по отношение на бъдещото 
развитие на стопанската дейност и 
други планирани промени в 
контролираното дружество. С цел да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
контролираното дружество, следва да се 
предвидят засилени изисквания за 
докладване. Годишните отчети за 
съответните ФАИ следва да бъдат 
допълнени с информация, специфична 
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допълнени с информация, специфична 
за вида на инвестицията и за 
контролираното дружество.

за вида на инвестицията и за 
контролираното дружество. Комисията 
следва да гарантира, че посочените в 
настоящата директива изисквания 
относно ФАИ, които упражняват 
контролно или доминиращо влияние 
върху дружества, установени в Съюза, 
се прилагат спрямо всички фондове, 
включително фондовете за ПКИПЦК, 
които упражняват подобно 
контролно или доминиращо влияние 
върху дружества, установени в Съюза.

Or. en

Обосновка

За всички фондове (европейски или неевропейски), които упражняват контролно или 
доминиращо влияние върху европейски дружества, следва да се прилагат еднакви 
изисквания.

Изменение 259
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Необходимо е да се гарантира, че 
дружествата, съставляващи 
портфейла, не са подложени на по-
строги изисквания от който и да е 
друг емитент или дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, получаващи частни 
инвестиции, различни от тези, 
предоставени от лицето, 
управляващо ФАИ. За тази цел 
Комисията следва да извърши 
преразглеждане на съответното 
дружествено законодателство, както 
и на съответните директиви 
относно финансовия сектор, във 
възможно най-кратък срок и при 
всички случаи най-късно до ...*,  и да 
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направи необходимите промени под 
формата на законодателни 
изменения, които следва да 
гарантират равните условия между 
съставляващото портфейла 
дружество и други дружества.
* OВ: Моля, посочете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Следва да се осигурят равни условия за лицата, управляващи ФАИ, и другите 
инвеститори, които придобиват контролно влияние върху дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран пазар.

Изменение 260
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Необходимо е да се гарантира, че 
дружествата, съставляващи 
портфейла, не са подложени на по-
строги изисквания от който и да е 
друг емитент или дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, получаващи частни 
инвестиции, различни от тези, 
предоставени от лицето, 
управляващо ФАИ. За тази цел 
Комисията следва да извърши 
преразглеждане на съответното 
дружествено законодателство, както 
и на съответните директиви 
относно финансовия сектор най-
късно до ...*, и да направи 
необходимите промени под формата 
на законодателни изменения, които 
следва да гарантират равните 
условия между съставляващото 
портфейла дружество и други 
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дружества.
* OВ Моля, посочете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Изменение 261
Peter Skinner

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Настоящата директива следва 
да не налага необоснована тежест, 
по-специално във връзка с малките и 
средните ФАИ, които не 
представляват системен риск и не 
излагат на опасност целостта на 
пазарите. Един от инструментите за 
постигане на тази цел е правилното 
прилагане на принципа на 
пропорционалността. Този принцип 
следва да се прилага общо както за 
изискванията, наложени на лица, 
управляващи ФАИ, ФАИ, депозитари 
и оценители, така и за 
упражняването на надзорни 
правомощия. Следователно всички 
мерки в настоящата директива, 
включително делегирани актове, 
следва да отчитат естеството, 
мащаба и сложността на различните 
видове ФАИ и лицата, управляващи 
ФАИ. При все това директивата не 
следва да бъде заобикаляна в случаи, 
включващи например изкуствено 
разделяне на фондове, управлявани от 
едно и също лице.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е прилагането на принципа на пропорционалност и разграничаване по 
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отношение на разпоредбите на директивата, за да се избегне налагането на 
прекомерни изисквания на лицата, управляващи ФАИ, чиито дейности не 
представляват системен риск, както и за да се отразят разликите между различните 
видове ФАИ и регулаторните проблеми, породени от техните дейности.

Изменение 262
Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (17a) Настоящата директива не 
следва да бъде твърде обременяваща 
за малките ФАИ, които не 
представляват системен риск и не 
излагат на опасност целостта на 
пазарите. Един от инструментите за 
постигане на тази цел е правилното 
прилагане на принципа на 
пропорционалността. Този принцип 
следва да се прилага както за 
изискванията, наложени на лица, 
управляващи ФАИ, ФАИ, депозитари 
и оценители, така и за 
упражняването на надзорни 
правомощия. Следователно всички 
мерки в настоящата директива, 
включително делегирани актове, 
следва да включват принципа на 
пропорционалност, за да отразяват 
естеството, мащаба и сложността, 
или особеностите на дейността им 
като управители на инвестиционни 
фондове за микрофинансиране, за 
които превес трябва да имат 
адаптираното оценяване и отчет.

Or. en

Обосновка

Принципът на пропорционалност следва да осигури необходимото регулиране, 
адаптирано към особеностите на определени видове фондове като фондовете за 
микрофинансиране, без да ги изключва от обхвата на настоящата директива. Те 
следва да бъдат разгледани в предстоящата Пета директива за ПКИПЦК.
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Изменение 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Не съществува база данни на ЕС 
със стандартизирана информация за 
лицата, управляващи ФАИ. В 
резултат на това има недостиг на 
информация, който не може да бъде 
задоволително компенсиран с 
информацията, предоставена от 
самата промишленост. Затова е от 
съществено значение да се създаде 
статистическа база данни, 
съдържаща информация за лицата, 
управляващи ФАИ. Тази база данни 
следва да бъде създадена и управлявана 
от Комисията.

Or. en

Изменение 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Лицата, управляващи ФАИ, 
които притежават контролния 
пакет в дружество, желаещо да се 
разпорежда с активи, за да изплати 
част от дълга за закупуване, следва да 
бъдат подложени на надлежен 
контрол. За тази цел в случай, че 
дружество под контрола на лицата с 
дяловото участие желае да продаде 
активи на дружеството в независимо 
какво конкретно отношение, 
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управляващите лица и на 
дружеството цел, и на дружествата, 
чрез които става закупуването, 
следва да направят изявление защо се 
извършва продажбата и да 
удостоверят, че предложената 
продажба е изцяло в интерес на 
дружеството цел. В случай, че 
предложената продажба е свързана с 
изплащането на дълга за закупуване, 
служителите на дружеството цел 
следва да бъдат осведомени и да се 
проведат консултации с тях. В 
случай, че дружеството стане 
неплатежоспособно след 
източването на активи, 
дружеството с дялово участие следва 
да носи отговорност за това. По-общо 
лицата, управляващи дружества при 
изкупуване с високи равнища на 
ливъридж, следва да направят 
изявление, че изходящите капиталови 
потоци, включително платени такси, 
в дългосрочен план са в интерес на 
дружеството, включително за 
дългосрочните му нужди за растежа, 
научноизследователската дейност и 
развитието.

Or. en

Изменение 265
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) ФАИ, използващи прекомерен 
ливъридж за придобиване на 
контролния пакет на дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, може да имат 
неблагоприятен ефект за развитието 
и инвестирането в тези дружества, 
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по-специално в случай на спад в 
икономиката. Счита се за необходимо 
да се наложи ограничение на 
равнището на ливъридж, което ФАИ 
може да използва за закупуване на 
дружества.

Or. en

Обосновка

Ливъриджът, използван от фондове за закупуване, следва да бъде ограничен, тъй като 
прекомерното задлъжняване създава някои рискове за дружествата, закупени от 
такива фондове.

Изменение 266
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Необходимо е да се гарантира, че 
ФАИ, които се опитват да влияят на 
стратегиите на дружества, чиито 
ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, участват 
дългосрочно в дружеството, за да се 
избегнат краткосрочни стратегии.

Or. en

Обосновка

Дългосрочната стратегия на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, не бива да бъде повлияна от краткосрочни инвеститори.
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Изменение 267
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Понастоящем много лица, 
управляващи ФАИ, са установени в 
трети страни. Уместно е лица, 
управляващи ФАИ, които са получили 
разрешение за упражняване на 
дейност, да имат право да управляват
установени в трети страни ФАИ, при 
спазване на подходящи условия за 
гарантиране на правилно 
администриране на тези ФАИ и 
ефективното съхраняване на 
активите, инвестирани от 
инвеститори на Общността.

(18) Понастоящем много ФАИ, 
предлагани на европейските 
инвеститори, са управлявани и/или 
установени в трети страни. Уместно е 
инвеститори, установени в ЕС, да 
имат право да инвестират в
управлявани и/или установени в трети 
страни ФАИ, при спазване на 
подходящи условия за гарантиране на 
ефективното прилагане на
изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
защитата на инвеститорите и 
правилното администриране на тези 
ФАИ. Инвеститори, установени в ЕС, 
не бива да имат право да инвестират 
във ФАИ, установени в трети 
страни, които не сътрудничат във 
финансовия и данъчния сектор. 
Комисията следва да отговаря за 
оценката на степента на 
сътрудничество на трета държава.

Or. en

Обосновка

Всички ФАИ, предлагани на европейски инвеститори, следва да приложат 
изискването, което осигурява защита на инвеститорите, където и да са установени 
и управлявани.
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Изменение 268
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Понастоящем много лица, 
управляващи ФАИ, са установени в 
трети страни. Уместно е лица, 
управляващи ФАИ, които са получили 
разрешение за упражняване на дейност, 
да имат право да управляват установени 
в трети страни ФАИ, при спазване на 
подходящи условия за гарантиране на 
правилно администриране на тези 
ФАИ и ефективното съхраняване на 
активите, инвестирани от 
инвеститори на Общността. 

(18) Понастоящем много лица, 
управляващи ФАИ, са установени в
трети страни. Уместно е лица, 
управляващи ФАИ, които са получили 
разрешение за упражняване на дейност, 
да имат право да управляват установени 
в трети страни ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Националните режими за частно предлагане на ценни книжа следва да съществуват 
успоредно с паспорта, като се позволи управлението и предлагането на фондове от 
трети държави в дадена държава-членки съгласно приложимите национални правни 
норми.

Изменение 269
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За насърчаване на развитието на 
вътрешния пазар, подобряване на 
гамата на продукти и ефикасността 
на ФАИ, предлагани на 
инвеститорите, установени в ЕС, и 
за укрепването на европейската 
индустрия, свързана с ФАИ, 
настоящата директива следва да 
насърчава, където е възможно, 
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мерките, стимулиращи създаването 
или разширяването на дейности по 
управлението на установени в ЕС 
ФАИ и създаване на ФАИ, установени 
в държавите-членки. При 
разработването на делегирани актове 
Комисията следва да осигури еднакви 
условия и държавите-членки да не 
допускат ФАИ и управляващи ФАИ 
лица, установени в трети държави, 
да се ползват от по-благоприятни 
условия да действат и предлагат 
продуктите си на инвеститорите, 
установени в ЕС, в сравнение с 
условията, приложими за ФАИ и 
управляващи ФАИ лица, установени в 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Успехът на директивите за ПКИПЦК през последните 20 години създаде световна 
марка за европейската фондова индустрия, осигури повече възможности за 
инвестиции за европейските инвеститори и създаде значителен на брой работни 
места в Общността. Като част от целите на Директивата относно лицата, 
управляващи ФАИ, вниманието е съсредоточено подобно върху създаването на 
еднакви условия за европейските управляващи ФАИ лица и европейските ФАИ, които 
да подкрепят и укрепват ФАИ в Европейската общност; това ще доведе до 
допълнителни възможности за инвестиции за европейските инвеститори и ще 
подкрепи растежа на заетостта в държавите-членки.

Изменение 270
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Европейските пенсионни 
фондове, кредитни институции, 
застрахователни дружества и 
фондове за ПКИПЦК не следва да 
имат право да инвестират пряко или 
непряко във ФАИ, които не 
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отговарят на изискванията на 
настоящата директива по 
отношение на защитата на 
инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Спестяванията на европейските граждани не следва дори непряко чрез професионални 
инвеститори да бъдат инвестирани във ФАИ, които не гарантират никаква защита 
на инвеститорите.

Изменение 271
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Понастоящем на европейските 
финансови пазари се инвестира в 
много ФАИ, управлявани или 
установени в трети държави. За да се 
осигури финансовата стабилност на 
Европейския съюз, е целесъобразно на 
тези фондове да се наложат някои от 
изискванията за ФАИ, управлявани 
и/или установени в ЕС.

Or. en

Обосновка

Запазването на финансовата стабилност на европейските пазари предполага да се 
регулират всички ФАИ, действащи на тези пазари независимо от това, къде са 
установени.
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Изменение 272
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори както в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 
третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 

заличава се
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правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Съображение 19 се обезсмисля в рамката, определена със съображение 18 във вида, в 
който е изменено, и новите членове 18а и 18б.

Изменение 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на професионални 
инвеститори както в държавата-членка 
по произход на управляващото ФАИ 
лице, така и в другите държави-членки. 
Това право е предмет на процедури за 
уведомяване и наличието на 
споразумение в областта на 
данъчното облагане със съответната 
трета страна, което гарантира 
ефективен обмен на информация с 
данъчните органи на държавите, в 
която са установени инвеститорите 
на Общността. Като се има предвид, 
че тези ФАИ и третата страна, в 
която са установени, трябва да 
отговарят на допълнителни 
изисквания, някои от които първо 
трябва да бъдат установени в 
правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в ЕС
ФАИ на професионални инвеститори 
както в държавата-членка по произход 
на управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване.



AM\804881BG.doc 135/190 PE439.111v02-00

BG

членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат да 
предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на правата, 
предоставени съгласно настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Само управляващи ФАИ лица, установени в ЕС, които управляват ФАИ, установени в 
ЕС, следва да имат право да се възползват от паспортния режим.

Изменение 274
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в
трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори както в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 

(19) Всеки инвеститор, установен в 
ЕС, следва да има свободата да 
инвестира по своя собствена 
инициатива във фонд в трета 
държава в съответствие с 
действащите национални режими за 
частно предлагане на ценни книжа. В 
такъв случай обаче следва да се 
гарантира прозрачността на фонда и 
ефективният контрол върху 
потенциалния системен риск. За тази 
цел, ако дадено лице, управляващо 
ФАИ, е установено в трета държава, 
компетентният орган на държавата-
членка, в която се предлага ФАИ, 
следва да има споразумение за 
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третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 
правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

сътрудничество и обмен на 
информация относно системния риск 
с компетентния орган на тази трета 
държава. Освен това, за да се 
доизгради вътрешният пазар, ФАИ, 
установен в ЕС и управляван от 
установено в ЕС лице, управляващо 
ФАИ, следва да се ползва с европейски 
паспорт за предлагане на ценни 
книжа по настоящата директива. 
Както ПКИПЦК се ползват с 
наименование ПКИПЦК, така и ФАИ, 
установен в ЕС, следва да се ползва с 
подобно европейско наименование, 
предоставящо на инвеститорите 
стандартите, определени с 
настоящата директива, подсилени 
от изискването депозитарът и ФАИ 
да са установени в една и съща 
държава-членка. Тези разпоредби не 
бива да се заобикалят посредством 
структури от типа управляващи-
захранващи фондове. Затова, когато 
захранващ ФАИ инвестира в 
управляващ фонд, който не се ползва с 
европейски паспорт за предлагане на 
ценни книжа съгласно настоящата 
директива, този захранващ ФАИ 
следва да не се ползва с европейски 
паспорт. 

Or. en

Обосновка

За да се възползват от европейския паспорт за предлагане на ценни книжа съгласно 
настоящата директива, ФАИ от типа фондове, инвестиращи във фондове – дори 
когато инвестират над 30% във ФАИ от трети държави – ще трябва да са 
установени в държава-членка и управлявани от лица, получили разрешение за дейност 
за управляване на ФАИ съгласно настоящата директива.  За да се различи от 
захранващ ФАИ, който има инвестиционна политика да инвестира само в свързани 
управляващи фондове, и чиито управители по тази причина имат ограничени 
правомощия, управляващото ФАИ лице от типа фондове, инвестиращи във фондове, 
би имало пълни управленски правомощия да преценява и носи отговорност за 
управлението на фонда в съответствие с инвестиционната му политика.
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Изменение 275
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на професионални
инвеститори както в държавата-
членка по произход на управляващото 
ФАИ лице, така и в другите държави-
членки. Това право е предмет на 
процедури за уведомяване и наличието 
на споразумение в областта на 
данъчното облагане със съответната 
трета страна, което гарантира 
ефективен обмен на информация с 
данъчните органи на държавите, в 
която са установени инвеститорите 
на Общността. Като се има предвид, 
че тези ФАИ и третата страна, в 
която са установени, трябва да 
отговарят на допълнителни 
изисквания, някои от които първо 
трябва да бъдат установени в 
правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 

(19) Дадена държава-членка може да 
даде право на управляващите ФАИ 
лица да предлагат на нейна територия 
установени в трети страни ФАИ на
инвеститори в настоящата държава-
членка, ако съществуват подходящи 
условия за сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава. Условията за 
сътрудничество следва надлежно да 
противодействат на възможни 
проблеми, отнасящи се до укриване на 
данъци и пране на пари.
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правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 276
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
също да могат да предлагат установени 
в трети държави ФАИ на 
професионални инвеститори както в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 
третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период.  Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 

(19) Дадена държава-членка може да 
даде право на управляващите ФАИ 
лица да предлагат на нейна територия
установени в трети страни ФАИ на 
инвеститори в настоящата държава-
членка, ако съществуват подходящи 
условия за сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава.
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тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство.  
През този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 
правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Изменение 277
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
също да могат да предлагат установени 
в трети държави ФАИ на 
професионални инвеститори както в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 

(19) Дадена държава-членка може да 
даде право на управляващите ФАИ 
лица да предлагат на нейна територия
установени в трети страни ФАИ на 
инвеститори в настоящата държава-
членка, ако съществуват подходящи 
условия за сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава.
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третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 
правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Счита се, че обменът на данъчна информация не се отнася за формулираната цел на 
настоящата директива. Важно е да се допусне национални режими за частно 
предлагане на ценни книжа да съществуват едновременно и да не се ограничават 
инвеститорите, на които режимите за частно предлагане на ценни книжа на 
държавите-членки могат да разрешат предлагането на ФАИ на „професионални 
инвеститори“, както са определени в директивата, тъй като това би могло да 
изисква държавите-членки да изменят националното си законодателство.



AM\804881BG.doc 141/190 PE439.111v02-00

BG

Изменение 278
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва
също да могат да предлагат установени 
в трети държави ФАИ на 
професионални инвеститори както в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 
третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 

(19) Държавите-членки следва да 
могат да разрешат или да продължат 
да разрешават на управляващи ФАИ 
лица да предлагат установени в трети 
страни ФАИ на професионални 
инвеститори на тяхната територия 
при спазване на националното 
законодателство.



PE439.111v02-00 142/190 AM\804881BG.doc

BG

правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

За да се запази изборът на инвеститора, държавите-членки следва да могат да 
позволят частното предлагане на ценни книжа и предлагането на ФАИ от трети 
държави на професионални инвеститори под тяхна юрисдикция при спазване на 
националното законодателство.

Изменение 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на професионални 
инвеститори както в държавата-членка 
по произход на управляващото ФАИ 
лице, така и в другите държави-членки. 
Това право е предмет на процедури за 
уведомяване и наличието на
споразумение в областта на данъчното 
облагане със съответната трета
страна, което гарантира ефективен 
обмен на информация с данъчните 
органи на държавите, в която са 
установени инвеститорите на 
Общността. Като се има предвид, че 
тези ФАИ и третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат установени 
в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно директивата 
права за предлагане на установени в 
трети страни ФАИ на професионални 
инвеститори следва да влязат в сила, 
единствено след като изтече три 
годишният преходен период. 

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на професионални 
инвеститори както в държавата-членка 
по произход на управляващото ФАИ 
лице, така и в другите държави-членки. 
Това право е предмет на подписването 
на многостранно споразумение за 
обмен на информация и
сътрудничество в областта на 
данъчното облагане между третата
страна и Комисията, действаща от 
името на държавите-членки. Като се 
има предвид, че тези ФАИ и третата 
страна, в която са установени, трябва да 
отговарят на допълнителни изисквания, 
някои от които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно директивата 
права за предлагане на установени в 
трети страни ФАИ на професионални 
инвеститори следва да влязат в сила, 
единствено след като изтече три 
годишният преходен период. 
Междувременно държавите членки 
могат да разрешат или да продължат да 
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Междувременно държавите членки 
могат да разрешат или да продължат да 
разрешават на управляващи ФАИ лица 
да предлагат установени в трети страни 
ФАИ на професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат да 
предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на правата, 
предоставени съгласно настоящата 
директива. 

разрешават на управляващи ФАИ лица 
да предлагат установени в трети страни 
ФАИ на професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат да 
предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на правата, 
предоставени съгласно настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Държавите-членки следва да 
могат да позволят на лицата, 
управляващи ФАИ, да предлагат 
ФАИ, които са установени в трети 
държави или не попадат в обхвата на 
настоящата директива, на 
професионални инвеститори на 
тяхна територия при спазване на 
националното законодателство. 
Освен това държавите-членки следва 
също да могат да позволят на 
професионалните инвеститори на 
тяхна територия да инвестират на 
собствена отговорност във ФАИ, 
установени в трети държави.

Or. en

Обосновка

Националните режими за частно предлагане на ценни книжа следва да съществуват 
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успоредно с паспорта, като се позволи предлагането на фондове от трети държави в 
дадена държава-членки съгласно приложимите национални правни норми.

Изменение 281
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19b) След петгодишния срок за 
преразглеждане Комисията следва да 
представи предложение за 
преработка на настоящата 
директива. Комисията следва да се 
стреми да постигне равностойност с 
трети държави, което ще даде право 
на управляващи ФАИ лица, 
установени в Общността, да 
предлагат акции или дялове от 
установен в трета държава ФАИ в 
целия ЕС, което е предмет на 
процедури за уведомяване. Освен това 
Комисията следва да постави 
изискванията за управляващи ФАИ 
лица, установени в трети държави, 
да предлагат акции или дялове от 
ФАИ в рамките на ЕС. Изискванията 
за равностойност следва да включват 
регулаторна и надзорна 
равностойност, реципрочност на 
достъпа до пазарите и споразумение 
за обмен на информация между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход за 
управляващите ФАИ лица и 
компетентните органи на третата 
държава. 

Or. en

Обосновка

Възможната равностойност следва да бъде преоценена след петгодишния срок за 
преразглеждане. Така световните събития ще могат да се вземат предвид и ще се 
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осигури време да се оцени функционирането на настоящата директива.

Изменение 282
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи 
по отношение на установен в трета 
страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на 
тази трета страна осигурява степен 
на защита на интересите на 
инвеститорите, която отговаря на 
тази в Общността. При определени 
условия следва лица, управляващи 
ФАИ, да могат да избират независим 
оценител, установен в трета страна.

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 

Or. en

Изменение 283
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
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делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета 
страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на 
тази трета страна осигурява степен 
на защита на интересите на 
инвеститорите, която отговаря на 
тази в Общността. При определени 
условия следва лица, управляващи 
ФАИ, да могат да избират независим 
оценител, установен в трета страна.

делегира своите депозитарни задачи, 
при условие че отдава и упражнява 
необходимото внимание, умения и 
прилежност при избора, 
назначаването и периодичното 
преразглеждане на това лице и 
споразуменията по отношение на 
делегираните му въпроси.

Or. en

Обосновка

На депозитарите трябва да е позволено да делегират функции на поддепозитари във 
всички съответни юрисдикции в зависимост от същността на държаните във ФАИ 
базови инвестиции. Вж. предложеното изменение към член 17, параграф 4 (изменение 
51) за подробна обосновка.

Изменение 284
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, 
която отговаря на тази в 
Общността. При определени условия 
следва лица, управляващи ФАИ, да 

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
е съобразено със стандартите, 
определени от международни 
организации, наред с другото, 
стандартите за надзор над хедж 
фондовете на Международната 
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могат да избират независим оценител, 
установен в трета страна.

организация на комисиите по ценни 
книжа (МОКЦК). Лица, управляващи 
ФАИ, следва да могат да избират 
оценител, установен в трета страна.

Or. en

Обосновка

Ако трета държава спазва стандартите на МОКЦК, депозитари, установени под 
съответната юрисдикция, следва да отговарят на изискванията на настоящата 
директива относно лицата, управляващи ФАИ, които управляват ФАИ от трети 
държави.

Изменение 285
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира някои от своите депозитарни 
задачи по отношение на установен в 
трета страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на тази 
трета страна осигурява степен на защита 
на интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в ЕС. При определени 
условия следва лица, управляващи 
ФАИ, да могат да избират оценител, 
установен в трета страна.

Or. en

Обосновка

Не всички изисквания за задачи на депозитар могат да бъдат делегирани на под-
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попечител (депозитар) в трета държава, тъй като депозитарът следва да 
продължава да носи общата отговорност по отношение на активите, когато 
съхраняването на активите или попечителството са били делегирани. Установеният 
в трета държава оценител не е необходимо да е независим. Следва да бъде дадена 
възможност за различни правни организации.

Изменение 286
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира някои от своите депозитарни 
задачи по отношение на установен в 
трета страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на тази 
трета страна осигурява степен на защита 
на интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в ЕС. При определени 
условия следва лица, управляващи 
ФАИ, да могат да избират оценител, 
установен в трета страна.

Or. en

Обосновка

Тъй като депозитарът следва да носи обща отговорност, не всички задължения на 
депозитар могат да бъдат делегирани на под-попечител в трета държава.
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Изменение 287
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира някои от своите депозитарни 
задачи по отношение на установен в 
трета страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на тази 
трета страна осигурява степен на защита 
на интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в ЕС. При определени 
условия следва лица, управляващи 
ФАИ, да могат да избират оценител, 
установен в трета страна.

Or. en

Изменение 288
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, установени в ЕС,
да делегират някои административни 
задачи на субект, установен в трета 
страна, при условие че съществуват 
необходимите гаранции. Също така 
даден депозитар може да делегира 
някои от своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
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трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в ЕС. За активи, 
които се намират в трети държави, 
при определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

Or. en

Обосновка

Делегирането на основен процес като оценка и задачи на депозитар от страна на 
управляващото ФАИ лице, установено в Общността, следва да бъде ограничено, за да 
се осигури защита на инвеститорите.

Изменение 289
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При условие че съществува 
равностойна регулаторна рамка в 
трета страна, както и ефективен 
достъп на установени в Общността 
лица, управляващи ФАИ, до пазара на 
тази трета страна, държавите-
членки следва да имат право, след 
период от три години след края на 
преходния период, да издават 
разрешение за упражняване на 
дейност на лица, управляващи ФАИ, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, без да 
изискват тяхното регистрирано 
седалище да бъде в Общността. Този 
период отчита факта, че тези ФАИ и 
третата страна, в която те са
установени, трябва да отговарят на 

заличава се
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допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени чрез приемането на 
правоприлагащи мерки.

Or. en

Обосновка

Съображение 21 се обезсмисля в рамката, определена със съображение 18  и новите 
членове 18б и 18в.

Изменение 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При условие че съществува 
равностойна регулаторна рамка в 
трета страна, както и ефективен 
достъп на установени в Общността 
лица, управляващи ФАИ, до пазара на 
тази трета страна, държавите-
членки следва да имат право, след 
период от три години след края на 
преходния период, да издават 
разрешение за упражняване на 
дейност на лица, управляващи ФАИ, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, без да 
изискват тяхното регистрирано 

заличава се
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седалище да бъде в Общността. Този 
период отчита факта, че тези ФАИ и 
третата страна, в която те са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени чрез приемането на 
правоприлагащи мерки.

Or. en

Обосновка

В съответствие с други промени по отношение на равностойност и трети държави.

Изменение 291
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При условие че съществува 
равностойна регулаторна рамка в 
трета страна, както и ефективен 
достъп на установени в Общността 
лица, управляващи ФАИ, до пазара на 
тази трета страна, държавите-
членки следва да имат право, след 
период от три години след края на 
преходния период, да издават 
разрешение за упражняване на 
дейност на лица, управляващи ФАИ, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, без да 
изискват тяхното регистрирано 
седалище да бъде в Общността. Този 
период отчита факта, че тези ФАИ и 
третата страна, в която те са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени чрез приемането на 
правоприлагащи мерки.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Отменя тригодишния период, през който управляващи ФАИ лица от трети държави 
не могат да получат разрешение да предлагат своите фондове в ЕС, за да премахне 
протекционистичната пречка, въведена от първоначалния текст.

Изменение 292
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Необходимо е да се уточнят правата 
и задълженията на компетентните 
органи, отговарящи за прилагането на 
настоящата директива, и да се засилят 
механизмите, нужни за осигуряване на 
необходимата степен на трансгранично 
сътрудничество по отношение на 
надзора.

(22) Необходимо е да се уточнят правата 
и задълженията на компетентните 
органи, отговарящи за прилагането на 
настоящата директива, и да се засилят 
механизмите, нужни за осигуряване на 
необходимата степен на трансгранично 
сътрудничество по отношение на 
надзора. Европейският комитет за 
системен риск (ЕКСР) и 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) са компетентните 
органи за презграничен надзор.

Or. en

Обосновка

Директивата относно лица, управляващи ФАИ, следва да вземе предвид новата 
Европейска рамка за надзор.

Изменение 293
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Същественото значение на (23) Същественото значение на 
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дейностите, които управляващите
ФАИ лица упражняват на някои 
финансови пазари, особен в случаите, 
когато управляваният от тях ФАИ 
няма действителен интерес в 
използваните на тези пазари продукти 
или инструменти, може при някои 
обстоятелства да попречи на правилното 
функциониране на тези пазари. 
Например то може да направи тези 
пазари прекалено нестабилни или да 
повлияе върху правилното определяне 
на цените на търгуваните на тях 
инструменти. Поради това следва да се 
вземат мерки, които да оправомощят 
компетентните органи да следят 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, на тези пазари и да се намесват, 
когато се налага, за да защитят правилно 
им функциониране.

дейностите, които ФАИ упражняват на 
някои финансови пазари, особен в 
случаите, когато тези ФАИ нямат
действителен интерес в използваните на 
тези пазари продукти или инструменти, 
може при някои обстоятелства да 
попречи на правилното функциониране 
на тези пазари. Например то може да 
направи тези пазари прекалено 
нестабилни или да повлияе върху 
правилното определяне на цените на 
търгуваните на тях инструменти. 
Поради това следва да се вземат мерки, 
които да оправомощят компетентните 
органи да следят дейностите на лицата, 
управляващи ФАИ, на тези пазари и да 
се намесват, когато се налага, за да 
защитят правилно им функциониране. 
Участието на ФАИ на стоковите 
пазари следва да бъде ограничено. По-
специално е необходима забраната на 
ФАИ на пазарите за селскостопански 
суровини в ЕС. Комисията следва да 
гарантира, че изискванията относно 
ФАИ, инвестирали на стокови пазари, 
се прилагат за всички фондове от ЕС 
или трети държави, които правят 
такива инвестиции, без 
действително да се интересуват от 
продуктите или инструментите.

Or. en

Обосновка

Стоковите пазари следва да са защитени от спекулативни фондове.

Изменение 294
Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите-членки следва да (24) Държавите-членки следва да 
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приемат правила относно санкциите, 
които се налагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящата директива, 
и да гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите следва да са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

приемат правила, като следват 
насоките, установени от ЕОЦКП 
относно санкциите, които се налагат при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящата директива, и да гарантират 
тяхното прилагане. Санкциите следва да 
са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Or. en

Обосновка

Санкциите следва да са последователни навсякъде в Общността и затова следва да 
бъдат определени в съответствие с насоките, които ще бъдат разработени от 
ЕОЦКП.

Изменение 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Настоящата директива следва 
да предвиди само едно управляващо 
лице за всяко управлявано ФАИ, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива. Управляващото ФАИ лице 
е отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно, че само едно управляващо ФАИ лице за ФАИ следва да получи 
разрешение за извършване на дейност в съответствие с настоящата директива.
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Изменение 296
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Мерките, които са необходими за 
изпълнението на настоящата 
директива, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури по комитология.

Изменение 297
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, 
които определят процедурите, 
съгласно които управляващите ФАИ 
лица, на които е възложено 
управлението на ФАИ с активи под 
определения в настоящата директива 
праг, могат да упражнят правото си 
да бъдат третирани като лица, 
управляващи ФАИ, които са предмет 
на настоящата директива. Тези 
мерки имат за цел също да определят 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива, в 
съответствие с член 290 от Договора, 
които имат за цел да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 



AM\804881BG.doc 157/190 PE439.111v02-00

BG

критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси.
Мерките са предназначени да 
определят изискванията за 
управление на риска, които трябва да 
бъдат спазвани от лицата, 
управляващи ФАИ, поради рисковете, 
които лицата, управляващи ФАИ, 
поемат от името на управлявания от 
тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да 
уточнят предвидените в настоящата 
директива изисквания по отношение 
на управлението на ликвидността и 
по-специално изискванията за 
минималната ликвидност на ФАИ. Те
са предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г.  Мерките
са предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят лицата, управляващи ФАИ, 
когато инвестират в такива 

установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и
оповестяват конфликти на интереси. Те
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят лицата, управляващи ФАИ, 
когато инвестират в такива 
секюритизирани инструменти.  Те
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
процесът на оценяване е независим по 
смисъла на настоящата директива. Те
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
при които управляващото лице престава 
да бъде считано за управител на ФАИ, в 
случай на прекомерно делегиране.
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят условията, съдържанието и 
честотата на обмена на информация 
относно управляващите ФАИ лица 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
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секюритизирани инструменти.  Те са
предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
оценителят е независим по смисъла на 
настоящата директива. Те са
предназначени да уточнят условията, 
при които делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са 
предназначени да уточнят 
изискванията за оповестяване, 
наложени на лицата, управляващи 
ФАИ, по отношение на равнището на 
заемния капитал и честотата на 
отчитане пред компетентните 
органи и на оповестяване пред 
инвеститорите. Те са предназначени 
да определят ограниченията върху 
степента на използване на ливъридж, 
който управляващите ФАИ лица 
могат да използват при управлението 
на ФАИ. Те са предназначени да 
определят подробното съдържание и 
начина, по който лицата, 
управляващи ФАИ, които придобиват 
контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата 
емитенти и на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните 
съответни акционери и 

управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.
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представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях 
ФАИ. Мерките са предназначени да 
определят вида на ограниченията или 
условията, които могат да бъдат 
наложени относно предлагането на 
ФАИ на професионални инвеститори 
в държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят 
общите критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на 
трети страни за оценяване, когато 
оценителят е установен в трета 
страна, на съответствие на 
законодателството на трети страни 
по отношение на депозитарите и, за 
целите на издаване на разрешение на 
установени в трети страни лица, 
управляващи ФАИ — установяване на 
съответствие на финансовото 
регулиране и текущия надзор. Тези 
мерки са предназначение да 
конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в трети 
страни лица, управляващи ФАИ. Те са
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
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за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в законодателния текст.

Изменение 298
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, 
които определят процедурите, 
съгласно които управляващите ФАИ 
лица, на които е възложено 
управлението на ФАИ с активи под 
определения в настоящата директива 
праг, могат да упражнят правото си 
да бъдат третирани като лица, 
управляващи ФАИ, които са предмет 
на настоящата директива. Тези мерки
имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива, в 
съответствие с член 290 от Договора, 
които имат за цел да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ. Мерките следва също така 
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оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск.
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата 
директива изисквания по отношение 
на управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за 
минималната ликвидност на ФАИ. Те
са предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г.  Мерките
са предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят лицата, управляващи ФАИ, 
когато инвестират в такива 
секюритизирани инструменти.  Те са
предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, 
че оценителят е независим по 
смисъла на настоящата директива.
Те са предназначени да уточнят 
условията, при които делегирането на 
функции, изпълнявани от лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъде 
одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 

да бъдат предназначени да уточнят 
системите и процедурите за 
управление на ликвидността, които 
лицата, управляващи ФАИ, ще 
използват. Те следва също така да 
бъдат предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г. Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за правилното оценяване на активите 
и акциите или дяловете на ФАИ. Те 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят по 
отношение на депозитарите 
условията за отделянето на 
плащанията по различни сметки, 
понятията за съхраняване и 
отговорно пазене, включително 
условията за разделянето на 
финансовите инструменти и правата 
върху тях в различни сметки, 
случаите, в които финансовите 
инструменти или правата върху тях 
могат да бъдат задържани или 
запазени, подлежат на редовни 
транзакции, и случаите, в които е 
налице загуба на финансови 
инструменти или на правата върху 
тях, задълженията за надзор на 
депозитарите, условията за 
делегиране, включително 
задълженията за добра грижа на 
депозитарите и необходимостта от 
споразумения за сътрудничество с 
други юрисдикции, и условията за 
одобряване на депозитарите, 
включително оценка на 
възможността на депозитара да 
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отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са 
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. 
Те са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, 
които придобиват контролен дял в 
дружества емитенти и дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, следва да изпълняват 
своите задължения за предоставяне 
на информация на дружествата 
емитенти и на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните 
съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях 
ФАИ. Мерките са предназначени да 
определят вида на ограниченията или 
условията, които могат да бъдат 
наложени относно предлагането на 
ФАИ на професионални инвеститори 
в държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят 
общите критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на 
трети страни за оценяване, когато 
оценителят е установен в трета 

представи достатъчно финансови и 
професионални гаранции за 
ефективното извършване на 
дейността си като такъв и за 
изпълнението на присъщите на тези 
функции задължения. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят условията, при които 
делегирането на функции, изпълнявани 
от лицата, управляващи ФАИ, следва да 
бъде одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, особено по 
отношение на равнището на заемния 
капитал и честотата и формата на 
отчитане пред компетентните органи и 
на оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят случаите, 
в които се счита, че се използва 
ливъридж на системно равнище. Те 
следва да имат за цел също да 
уточнят принципите, които 
компетентните органи следва да 
прилагат, когато разглеждат 
възможността за въвеждане на 
ограничения върху използването на 
ливъридж. Те следва също така да 
бъдат предназначени да уточнят 
условията, съдържанието и честотата на 
обмена на информация относно 
управляващите ФАИ лица между 
компетентните органи на държавата-
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страна, на съответствие на 
законодателството на трети страни 
по отношение на депозитарите и, за 
целите на издаване на разрешение на 
установени в трети страни лица, 
управляващи ФАИ — установяване на 
съответствие на финансовото 
регулиране и текущия надзор. Тези 
мерки са предназначение да 
конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в трети 
страни лица, управляващи ФАИ. Те са
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

членка по произход на управляващото 
ФАИ лице и други компетентни органи, 
когато управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Обосновка

Промени, необходими с цел привеждане в съответствие с предложения текст. 
Терминът „надзор“ в член 17 се заменя с „контрол“, за да се направи разлика с 
изискванията за „надзор“ на ПКИПЦК, които не следва да се прилагат.
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Изменение 299
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, 
които определят процедурите, 
съгласно които управляващите ФАИ 
лица, на които е възложено 
управлението на ФАИ с активи под 
определения в настоящата директива 
праг, могат да упражнят правото си 
да бъдат третирани като лица, 
управляващи ФАИ, които са предмет 
на настоящата директива. Тези мерки
имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива, в 
съответствие с член 290 от Договора, 
които имат за цел да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят случаите, 
в които не е необходимо разделяне на 
управлението на риска, и изискванията 
за управление на риска, които трябва да 
бъдат спазвани от лицата, управляващи 
ФАИ, поради рисковете, които лицата, 
управляващи ФАИ, поемат от името на 
управлявания от тях ФАИ.  Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят предвидените 
в настоящата директива изисквания по 
отношение на управлението на 
ликвидността и по-специално 
изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
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операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск.
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са 
предназначени да уточнят 
изискванията, на които трябва да 
отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така 
че управляващите ФАИ лица да имат 
право да инвестират в такива 
инструменти, издадени след 1 януари 
2011 г.  Мерките са предназначени да 
уточнят изискванията, на които 
трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато 
инвестират в такива 
секюритизирани инструменти. Те са
предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
оценителят е независим по смисъла на 
настоящата директива. Те са 
предназначени да уточнят условията, 
при които делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 

независим по смисъла на настоящата 
директива. Те следва също така да 
бъдат предназначени да уточнят 
условията, при които делегирането на 
функции, изпълнявани от лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъде 
одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят подробното 
съдържание и начина, по който лицата, 
управляващи ФАИ, които придобиват 
контролен дял в дружества емитенти и 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, следва да 
изпълняват своите задължения за 
предоставяне на информация на 
дружествата емитенти и на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните съответни 
акционери и представители на наетите 
лица, включително информацията, 
която трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
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равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са 
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ.  
Те са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ.
Мерките са предназначени да 
определят вида на ограниченията или 
условията, които могат да бъдат 
наложени относно предлагането на 
ФАИ на професионални инвеститори 
в държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези 
мерки са предназначение да уточнят 
общите критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на 
трети страни за оценяване, когато 
оценителят е установен в трета 
страна, на съответствие на 
законодателството на трети страни 
по отношение на депозитарите и, за 
целите на издаване на разрешение на 
установени в трети страни лица, 
управляващи ФАИ — установяване на 
съответствие на финансовото 
регулиране и текущия надзор. Тези 
мерки са предназначение да 
конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 

ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.
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предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в трети 
страни лица, управляващи ФАИ. Те са
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Обосновка

Настоящите изменения са следствие на предходните изменения.

Изменение 300
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, 
които определят процедурите, 
съгласно които управляващите ФАИ 
лица, на които е възложено 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива, в 
съответствие с член 290 от Договора, 
които имат за цел да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
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управлението на ФАИ с активи под 
определения в настоящата директива 
праг, могат да упражнят правото си 
да бъдат третирани като лица, 
управляващи ФАИ, които са предмет 
на настоящата директива. Тези мерки
имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 

когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят предвидените 
в настоящата директива изисквания по
отношение на управлението на 
ликвидността и по-специално 
изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
ФАИ да имат право да инвестират в 
такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.
Те следва също така да бъдат
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в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на настоящата директива. Те 
са предназначени да уточнят условията, 
при които делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи 
ФАИ, следва да публикуват за всеки 
ФАИ под тяхно управление, и да 
конкретизират задълженията за 
оповестяване, което лицата, 
управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ.  
Те са предназначени да определят
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, 
които придобиват контролен дял в 
дружества емитенти и дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, следва да изпълняват 
своите задължения за предоставяне на 

предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
оценителят е независим по смисъла на 
настоящата директива. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят условията, при които 
делегирането на функции, изпълнявани 
от лицата, управляващи ФАИ, следва да 
бъде одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който ФАИ следва да публикуват, 
и да конкретизират задълженията за 
оповестяване, което лицата, 
управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на ФАИ по 
отношение на равнището на заемния 
капитал и честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който ФАИ
могат да използват. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
определят подробното съдържание и 
начина, по който ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
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информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки са предназначение
да конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, сравним с 
този, който Общността предоставя на 
установените в трети страни лица, 
управляващи ФАИ. Те са предназначени 
да уточнят условията, съдържанието и 
честотата на обмена на информация 
относно управляващите ФАИ лица 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 

доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят вида на 
ограниченията или условията, които 
могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни ФАИ — да уточнят общите 
критерии за оценка на ефективното 
данъчно и пруденциално
сътрудничество. Тези мерки следва 
също така да бъдат предназначени да 
конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в Съюза
лица, управляващи ФАИ, действителен 
пазарен достъп, сравним с този, който 
Съюзът предоставя на установените в 
трети страни лица, управляващи ФАИ. 
Те следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно ФАИ и
управляващите ФАИ лица между 
Европейския комитет за системен 
риск (ЕКСР), Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и 
компетентните органи на държавата-
членка по произход на ФАИ и
управляващото ФАИ лице, когато ФАИ 
и управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго ФАИ и
управляващо ФАИ лице, могат да 
окажат въздействие върху 
стабилността на финансови институции, 
със значение за цялата система, и върху 
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за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

правилното функциониране на пазарите.
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения.

Изменение 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, 
които определят процедурите, 
съгласно които управляващите ФАИ 
лица, на които е възложено 
управлението на ФАИ с активи под 
определения в настоящата директива 
праг, могат да упражнят правото си 
да бъдат третирани като лица, 
управляващи ФАИ, които са предмет 
на настоящата директива. Тези мерки
имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме 
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива, в 
съответствие с член 290 от Договора,
които имат за цел да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. Те 
следва също така да имат за цел да 
уточнят принципите, които лицата, 
управляващи ФАИ, следва да спазват 
в своите политики и практики за 
определяне на възнагражденията.
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вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на настоящата директива. Те 
са предназначени да уточнят условията, 
при които делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са

Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят предвидените 
в настоящата директива изисквания по 
отношение на управлението на 
ликвидността и по-специално 
изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г.  Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.
Те следва също така да бъдат 
предназначени да установят 
изискванията по отношение на 
началния и оборотния капитал на 
лицата, управляващи ФАИ. Те следва 
също така да бъдат предназначени да 
уточнят критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на настоящата 
директива. Те следва също така да 
бъдат предназначени да уточнят 
условията, при които делегирането на 
функции, изпълнявани от лицата, 
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предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ.  
Те са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 

управляващи ФАИ, следва да бъде 
одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят подробното 
съдържание и начина, по който лицата, 
управляващи ФАИ, които придобиват 
контролен дял в дружества емитенти и 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, следва да 
изпълняват своите задължения за 
предоставяне на информация на 
дружествата емитенти и на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните съответни 
акционери и представители на наетите 
лица, включително информацията, 
която трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Те следва също така да имат за цел да 
уточнят подробното съдържание на 
отчетите, които трябва да бъдат 
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е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки са предназначение
да конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, сравним с 
този, който Общността предоставя на 
установените в трети страни лица, 
управляващи ФАИ. Те са предназначени 
да уточнят условията, съдържанието и 
честотата на обмена на информация 
относно управляващите ФАИ лица 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

предоставени във връзка с 
извличането на стойност. Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да определят вида на 
ограниченията или условията, които 
могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
пруденциалното регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки следва също така да 
бъдат предназначени да конкретизират 
общите критерии за оценяване дали 
трети страни предоставят на 
установените в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, действителен 
пазарен достъп, сравним с този, който 
Съюзът предоставя на установените в 
трети страни лица, управляващи ФАИ. 
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
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предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Изменение 302
Marta Andreasen

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, които 
определят процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
мерки имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме 
делегираните актове, необходими за 
прилагане на настоящата директива в 
съответствие с член 290 от Договора, 
които определят процедурите, съгласно 
които управляващите ФАИ лица, на 
които е възложено управлението на 
ФАИ с активи под определения в 
настоящата директива праг, могат да 
упражнят правото си да бъдат третирани 
като лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
актове следва да имат за цел също да 
определят критериите, които следва да 
бъдат използвани от компетентните 
органи, когато дават оценка дали 
лицата, управляващи ФАИ, спазват 
техните задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
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лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на настоящата 
директива. Те са предназначени да 
уточнят условията, при които 
делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 

които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят предвидените 
в настоящата директива изисквания по 
отношение на управлението на 
ликвидността и по-специално 
изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г. Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
при които управляващото лице престава 
да бъде считано за управител на ФАИ, в 
случай на прекомерно делегиране. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките следва 
също така да бъдат предназначени да 
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лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ.  
Те са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —

уточнят изискванията за оповестяване, 
наложени на лицата, управляващи ФАИ, 
по отношение на равнището на заемния 
капитал и честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят подробното 
съдържание и начина, по който лицата, 
управляващи ФАИ, които придобиват 
контролен дял в дружества емитенти и 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, следва да 
изпълняват своите задължения за 
предоставяне на информация на 
дружествата емитенти и на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните съответни 
акционери и представители на наетите 
лица, включително информацията, 
която трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят вида на 
ограниченията или условията, които 
могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
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установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки са предназначение
да конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, сравним с 
този, който Общността предоставя на 
установените в трети страни лица, 
управляващи ФАИ. Те са предназначени 
да уточнят условията, съдържанието и 
честотата на обмена на информация 
относно управляващите ФАИ лица 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

пруденциалното регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки следва също така да 
бъдат предназначени да конкретизират 
общите критерии за оценяване дали 
трети страни предоставят на 
установените в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, действителен 
пазарен достъп, сравним с този, който 
Съюзът предоставя на установените в 
трети страни лица, управляващи ФАИ.
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en

Обосновка

Оценяванията вече се извършват от независими експерти, в случай, че 
обстоятелствата налагат такава необходимост. Изискването за 100% независима 
оценка ще увеличи разходите за фондовете и ще намали възвращаемостта за 
инвеститорите.
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Изменение 303
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките,
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, които 
определят процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
мерки имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 

(27) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора и в частност такива 
актове, които са необходими за 
прилагане на настоящата директива. В 
тази връзка Комисията следва да може 
да приема актове, които определят 
процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
актове следва да имат за цел също да 
определят критериите, които следва да 
бъдат използвани от компетентните 
органи, когато дават оценка дали 
лицата, управляващи ФАИ, спазват 
техните задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
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включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на настоящата директива. Те 
са предназначени да уточнят условията, 
при които делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота. Мерките са
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 

необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да уточнят предвидените 
в настоящата директива изисквания по 
отношение на управлението на 
ликвидността и по-специално 
изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят изискванията, на които трябва 
да отговарят инициаторите на 
секюритизирани инструменти, така че 
управляващите ФАИ лица да имат право 
да инвестират в такива инструменти, 
издадени след 1 януари 2011 г. Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти. Те
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
оценителят е независим по смисъла на 
настоящата директива. Те следва също 
така да бъдат предназначени да 
уточнят условията, при които 
делегирането на функции, изпълнявани 
от лицата, управляващи ФАИ, следва да 
бъде одобрено и условията, при които 
управляващото лице престава да бъде 
считано за управител на ФАИ, в случай 
на прекомерно делегиране. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
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оповестяване пред инвеститорите. Те са
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ.  
Те са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки са предназначение
да конкретизират общите критерии за 
оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, сравним с 
този, който Общността предоставя на 

инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките 
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. Те 
следва също така да бъдат
предназначени да определят подробното 
съдържание и начина, по който лицата, 
управляващи ФАИ, които придобиват 
контролен дял в дружества емитенти и 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, следва да 
изпълняват своите задължения за 
предоставяне на информация на 
дружествата емитенти и на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и техните съответни 
акционери и представители на наетите 
лица, включително информацията, 
която трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките следва също така да бъдат
предназначени да определят вида на 
ограниченията или условията, които 
могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
следва също така да бъдат 
предназначени да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
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установените в трети страни лица, 
управляващи ФАИ. Те са предназначени 
да уточнят условията, съдържанието и 
честотата на обмена на информация 
относно управляващите ФАИ лица 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
пруденциалното регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки следва също така да 
бъдат предназначени да конкретизират 
общите критерии за оценяване дали 
трети страни предоставят на 
установените в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, действителен 
пазарен достъп, сравним с този, който 
Съюзът предоставя на установените в 
трети страни лица, управляващи ФАИ. 
Те следва също така да бъдат
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго управляващо
ФАИ лице, може да окаже въздействие 
върху стабилността на финансови 
институции, със значение за цялата 
система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките
следва също така да бъдат
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията. Целта на тези мерки 
следва да бъде също да се установи, че 
стандартите на дадена трета 
страна за оценяване на фондовете са 
съпоставими с тези, приложими в 
Съюза, когато оценителят е 
установен в трета страна. Целта на 
тези мерки следва да бъде също да 
установят, че законодателството 
относно депозитарите на дадена 
трета страна съответства на 
настоящата директива. Те следва 
също така да бъдат предназначени да 
установят, че законодателството на 
дадена трета страна относно 
пруденциалното регулиране и 
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текущия надзор на лица, управляващи 
ФАИ, съответства на настоящата 
директива. Тези мерки следва също 
така да бъдат предназначени да се 
установи дали дадена трета страна 
предоставя на установените в Съюза 
лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Съюзът 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те следва също така да имат за 
цел да определят стандартния 
образец за уведомяване и уверения и да 
уточнят процедурата за обмен на 
информация между компетентните 
органи.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури по комитология, ако се 
запази цялото съдържание на настоящия член.

Изменение 304
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) За да се гарантират равни 
условия на конкуренция между 
лицата, управляващи ФАИ, 
кредитните институции и другите 
участници на пазара, Комисията 
следва да преразгледа Директива 
2009/…/ЕО, за да въведе изисквания за 
запазване и качествени изисквания за 
ПКИПЦК, когато инвестират в 
секюритизирани продукти.

Or. en
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Обосновка

Изискванията за запазване и качествените изисквания за секюритизираните 
продукти следва също така да бъдат приложими за ПКИПЦК, за да се предотврати 
появата на неравностойни условия на конкуренция. 

Изменение 305
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат 
приети в съответствие с процедура 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО. 
Правомощията, които не попадат 
под обхвата на горепосочената 
категория, следва да бъдат предмет 
на процедурата по регулиране, 
предвидена в член 5 от същото 
решение. Целта на тези мерки е да се 
установи, че стандартите на дадена 
трета страна за оценяване на 
фондовете са съпоставими с тези, 
приложими в Общността, когато 
оценителят е установен в трета 
страна. Целта на тези мерки е да 
установят, че законодателството 
относно депозиторите на дадена 
трета страна съответства на 
настоящата директива. Целта на 
тези мерки е да се установи, че 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на лица, 
управляващи ФАИ, съответства на 
настоящата директива. Тези мерки 
са предназначение да се установи, 

заличава се
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дали дадена трета страна 
предоставя на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те имат за цел да се определи 
стандартният образец за уведомяване 
и уверения и да се уточни 
процедурата за обмен на информация 
между компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури по комитология.

Изменение 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедура по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО. Правомощията, 
които не попадат под обхвата на 
горепосочената категория, следва да 
бъдат предмет на процедурата по 
регулиране, предвидена в член 5 от 
същото решение. Целта на тези мерки 
е да се установи, че стандартите на 
дадена трета страна за оценяване на 
фондовете са съпоставими с тези, 
приложими в Общността, когато 
оценителят е установен в трета 

(28) Тъй като тези актове са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 290 от 
Договора. Мерките, които не попадат 
под обхвата на горепосочената 
категория, следва да бъдат предмет на
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 5 от Решение 1999/468/EО. Тези 
мерки следва да определят
стандартния образец за уведомяване и 
уверения и да уточнят процедурата за 
обмен на информация между 
компетентните органи.
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страна. Целта на тези мерки е да 
установят, че законодателството 
относно депозиторите на дадена 
трета страна съответства на 
настоящата директива. Целта на 
тези мерки е да се установи, че 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на лица, 
управляващи ФАИ, съответства на 
настоящата директива. Тези мерки 
са предназначение да се установи, 
дали дадена трета страна 
предоставя на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те имат за цел да се определи
стандартният образец за уведомяване 
и уверения и да се уточни процедурата 
за обмен на информация между 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в законодателния текст.

Изменение 307
Syed Kamall

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедура по регулиране с контрол, 

(28) Тъй като тези актове са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 290 от 
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предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО. Правомощията, 
които не попадат под обхвата на 
горепосочената категория, следва да 
бъдат предмет на процедурата по 
регулиране, предвидена в член 5 от 
същото решение. Целта на тези мерки 
е да се установи, че стандартите на 
дадена трета страна за оценяване на 
фондовете са съпоставими с тези, 
приложими в Общността, когато 
оценителят е установен в трета 
страна. Целта на тези мерки е да 
установят, че законодателството 
относно депозиторите на дадена 
трета страна съответства на 
настоящата директива. Целта на 
тези мерки е да се установи, че 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на лица, 
управляващи ФАИ, съответства на 
настоящата директива. Тези мерки 
са предназначение да се установи, 
дали дадена трета страна 
предоставя на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те имат за цел да се определи
стандартният образец за уведомяване 
и уверения и да се уточни процедурата 
за обмен на информация между 
компетентните органи.

Договора. Мерките, които не попадат 
под обхвата на горепосочената 
категория, следва да бъдат предмет на 
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 5 от Решение 1999/468/EО.  Тези 
мерки следва да определят
стандартния образец за уведомяване и 
уверения и да уточнят процедурата за 
обмен на информация между 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Настоящите изменения са следствие на предходните изменения.
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Изменение 308
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедура по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО. Правомощията, 
които не попадат под обхвата на 
горепосочената категория, следва да 
бъдат предмет на процедурата по 
регулиране, предвидена в член 5 от 
същото решение. Целта на тези мерки е 
да се установи, че стандартите на дадена 
трета страна за оценяване на фондовете 
са съпоставими с тези, приложими в 
Общността, когато оценителят е 
установен в трета страна. Целта на тези 
мерки е да установят, че 
законодателството относно 
депозиторите на дадена трета страна 
съответства на настоящата директива.
Целта на тези мерки е да се установи, 
че законодателството на дадена 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на лица, 
управляващи ФАИ, съответства на 
настоящата директива. Тези мерки 
са предназначение да се установи, 
дали дадена трета страна 
предоставя на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те имат за цел да се определи 
стандартният образец за уведомяване и 
уверения и да се уточни процедурата за 

(28) Тъй като тези актове са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 290 от 
Договора. Мерките, които не попадат 
под обхвата на горепосочената 
категория, следва да бъдат предмет на 
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 5 от Решение 1999/468/EО. Целта 
на тези мерки следва да бъде да се 
установи, че стандартите на дадена 
трета страна за оценяване на фондовете 
са съпоставими с тези, приложими в 
Съюза, когато оценителят е установен в 
трета страна. Целта на тези мерки 
следва да бъде също да установят, че 
законодателството относно 
депозитарите на дадена трета страна 
съответства на настоящата директива. 
Те следва също така имат за цел да се 
определи стандартният образец за 
уведомяване и уверения и да се уточни 
процедурата за обмен на информация 
между компетентните органи.
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обмен на информация между 
компетентните органи.
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За съгласуване с предходни изменения.

Изменение 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като целите на действието, 
което трябва да бъде предприето, а 
именно да се гарантира висока степен на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, чрез установяване на 
обща рамка за разрешаване на дейността 
на лица, управляващи ФАИ, и за нейния 
надзор, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки, 
което е видно от пропуските в 
съществуващото национално 
регулиране и надзора над тези 
участници, и поради това могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на 
Общността, Общността би могла да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в посочения член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(29) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно да се гарантира 
висока степен на защита на 
потребителите и инвеститорите, чрез 
установяване на обща рамка за 
разрешаване на дейността на лица, 
управляващи ФАИ, и за нейния надзор, 
не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки, 
което е видно от пропуските в 
съществуващото национално 
регулиране и надзора над тези 
участници, и поради това могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът следва да позволи на 
ЕОЦКП да действа като агенция за 
защита на инвеститорите, която 
има за цел да сертифицира новите 
финансови продукти и да наблюдава 
тяхното развитие. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в посочения член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. en
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Налице е спешна необходимост от агенция за защита на инвеститорите на 
европейско равнище, която да сертифицира финансовите продукти и да ги 
класифицира в различни рискови категории преди предлагането им на пазара. ЕОЦКП 
следва да действа като такава агенция.


