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Изменение 508
Pascal Canfin

Предложение за директива
Глава ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Издаване на разрешение за упражняване 
на дейност от лицата, управляващи
ФАИ

Издаване на разрешение за упражняване 
на дейност от ФАИ

Or. en

Обосновка

Разрешения се дават за фондове, а не за лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 509
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива, 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или предлагат на пазара акции 
или дялове от този ФАИ само след 
получаването на разрешение.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ФАИ се предлагат на инвеститопри в 
ЕС само след получаването на 
разрешение. ФАИ, които не са 
получили разрешение съгласно 
настоящата директива, нямат право да
бъдат предлагани на инвеститори в 
ЕС.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
— съгласно националното 
законодателство на дадена 
държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.



PE439.125v04-00 4/165 AM\804981BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Необходимо е всички ФАИ, получаващи средства от европейски инвеститори, да 
бъдат обхванати от настоящата директива.

Изменение 510
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива, предоставят 
управленски услуги на ФАИ или 
предлагат на пазара акции или 
дялове от този ФАИ само след 
получаването на разрешение.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, предоставят управленски 
услуги на ФАИ само след получаването 
на разрешение.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
— съгласно националното 
законодателство на дадена 
държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен. С цел 
постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ. Директивата следва да вземе 
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предвид съществуващите различия в структурата на фондовете, например факта, че 
някои фондове са самоуправляващи се, а други назначават външен управител. В случай 
на ФАИ, който не определя външен управител за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ 
е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 511
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива, предоставят 
управленски услуги на ФАИ или 
предлагат на пазара акции или 
дялове от този ФАИ само след 
получаването на разрешение.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, предоставят управленски 
услуги на ФАИ само след получаването 
на разрешение.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
— съгласно националното 
законодателство на дадена 
държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.

Държавите-членки изискат само 
субектите, които са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива, да имат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ освен при делегирането на 
функции от управляващото ФАИ 
лице в съответствие с член 18 от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен.
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Изменение 512
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
— съгласно националното 
законодателство на дадена 
държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с предложеното компромисно изменение на шведското 
председателство. Ние считаме, че е много важно да се гарантира, че управляващите 
ФАИ лица, които не са обхванати от директивата (по-специално управляващите ФАИ 
лица установени извън Общността), могат да предлагат своя ФАИ в Общността на 
основа на частно предлагане.

Изменение 513
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
— съгласно националното 
законодателство на дадена 
държава-членка, нямат право да 

заличава се
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предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.

Or. en

Изменение 514
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са
предмет на настоящата директива —
съгласно националното 
законодателство на дадена държава-
членка, нямат право да предоставят 
управленски услуги на ФАИ или да 
предлагат на пазара акции или 
дялове от този ФАИ в рамките на 
Общността.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива, или в случай на лице, 
управляващо ФАИ, установено в 
Съюза, което не е предмет на 
настоящата директива съгласно 
националното законодателство на 
дадена държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Важно е да се признае, че в някои случаи ФАИ предлага директно на пазара дялове или 
акции на ФАИ. Напълно уместно е да се изисква за разрешаването на такова 
предлагане да се назначава управляващо ФАИ лице от ЕС, но когато трета страна е 
назначена от ФАИ да изпълнява функцията на управляващо ФАИ лице, не е 
необходимо да се изисква във всички случаи само получилото разрешение за 
упражняване на дейност управляващо ФАИ лице да предлага на пазара дялове или 
акции.
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Изменение 515
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива —
съгласно националното 
законодателство на дадена държава-
членка, нямат право да предоставят 
управленски услуги на ФАИ или да 
предлагат на пазара акции или дялове 
от този ФАИ в рамките на 
Общността.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са предмет 
на настоящата директива — съгласно 
националното законодателство на 
дадена държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара акции 
или дялове от този ФАИ в рамките на 
ЕС, освен ако изрично не е предвидено 
в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

За допускане на изключения като тези предвидени в член 35 (във вида, в който е 
изменен с изменение 34 от Hökmark), като се уточнява, че може да има изключения от 
общото ограничение в член 4.

Изменение 516
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива —
съгласно националното 
законодателство на дадена държава-
членка, нямат право да предоставят 
управленски услуги на ФАИ или да 
предлагат на пазара акции или дялове 

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са предмет 
на настоящата директива — съгласно 
националното законодателство на 
дадена държава-членка, нямат право да 
управляват ФАИ или да предлагат на 
пазара акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на ЕС, освен при делегирането 
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от този ФАИ в рамките на 
Общността.

на функции от лицето, управляващо 
ФАИ, в съответствие с член 18 от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с правото на Общността (Директивата за ПФИ и 
Директивата за ПКИПЦК) по отношение на разпоредбите за делегиране.

Изменение 517
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицето, управляващо ФАИ, не може 
да упражнява дейности, различни от 
управление на ФАИ и предоставяне на 
услуги по управление на портфейла на 
дискреционна основа и инвестиционни 
консултантски услуги по отношение 
на инструментите, посочени в 
приложение І, раздел В от Директива 
2004/39/EО. Държавите-членки могат 
да дадат разрешение на лице, 
управляващо ФАИ, да предоставя 
също така някои административни 
услуги и услуги по предлагането на 
пазара, посочени в приложението към 
настоящата директива като 
допълнителни услуги.

Or. en
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Изменение 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Лицето, управляващо ФАИ, може 
да кандидатства за разрешение 
съгласно настоящата директива да 
предлага на пазара в ЕС; в 
съответствие с настоящата 
директива, ФАИ, които са учредени 
преди крайния срок за въвеждане на 
настоящата директива, при условие 
че предоставят на компетентните 
органи информацията, посочена в 
членове 31 и 33 и на инвеститорите –
информацията, посочена в член 20.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за защита на вече придобитите 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и в частност на 
инвеститорите, достатъчно време да се приспособят към новите мерки, особено 
поради факта, че работят с фондове от затворен тип.

Изменение 519
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Компетентният орган не 
предоставя разрешение на ФАИ да 
бъде лице, управляващо ФАИ, ако 
директорите или членовете на 
управителния орган на ФАИ не са с 
достатъчно добра репутация и не 
притежават достатъчно опит по 
отношение на извършваната от ФАИ 
дейност, за да се гарантира, че са 
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спазени изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Гарантира, че ФАИ има достатъчна реална стойност, за да може да се спазят 
изисванията на директивата. Това изискване се основава на изискването, което се 
прилага за самоуправляващи се фондове, които са ПКИПЦК.

Изменение 520
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лица, управляващи ФАИ, могат да 
получат разрешение да предоставят 
управленски услуги за всички или само 
за някои видове ФАИ.

заличава се

Лица, управляващи ФАИ, могат да 
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност 
като управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК].

Or. en

Обосновка

Вече необосновано поради предходни изменения.
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Изменение 521
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, управляващи ФАИ, могат да 
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност 
като управленско или 
инвестиционно дружество съгласно 
Директива 2009/…/EО 
[Директивата за ПКИПЦК].

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен. С цел 
постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ. Директивата следва да вземе 
предвид съществуващите различия в структурата на фондовете, например факта, че 
някои фондове са самоуправляващи се, а други назначават външен управител. В случай 
на ФАИ, който не определя външен управител за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ 
е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 522
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, управляващи ФАИ, могат да 
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност 
като управленско или инвестиционно 

Ако лице, управляващо ФАИ, 
притежава разрешение за упражняване 
на дейност съгласно настоящата 
директива или управленско или 
инвестиционно дружество притежава 
разрешение съгласно Директива
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дружество съгласно Директива
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК].

2009/65/EО, компетентните органи 
дават разрешение на лицето, 
управляващо ФАИ, съгласно 
Директива 2009/65/EО или на 
управленското или инвестиционно 
дружество – съгласно настоящата 
директива, при условие че са 
изпълнени съответните 
допълнителни изисквания за 
разрешение. За тази цел 
компетентните органи изискват 
само информация, която не е била 
представена за първоначалното 
разрешение, освен ако тази 
информация се е променила.

Or. en

Обосновка

Уместно е да бъдат признати сходствата между някои регулаторни изисквания, 
отнасящи се управителите на ПКИПЦК, и регулаторните изисквания, предвидени в 
настоящата директива. За да се избегне налагането на прекомерни разходи на 
управляващите ФАИ лица и надзорните органи, е следователно по-уместно да се 
позволи на дружествата, които вече управляват ПКИПЦК или са ФАИ, да 
кандидатстват за разрешение да управляват и двата вида фондове само като 
покажат, че отговарят на допълнителните изисквания, включени в директивите 
относно тази допълнителна дейност, вместо да се изисква да подават заявление за 
изцяло ново разрешение.

Изменение 523
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, управляващи ФАИ, могат да
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност 
като управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/…/EО [Директивата за 

Ако лице, управляващо ФАИ, 
притежава разрешение за упражняване 
на дейност съгласно настоящата 
директива или управленско или 
инвестиционно дружество притежава 
разрешение съгласно Директива 
2009/65/EО, компетентните органи 
дават разрешение на лицето, 
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ПКИПЦК]. управляващо ФАИ, съгласно 
Директива 2009/65/EО или на 
управленското или инвестиционно 
дружество – съгласно настоящата 
директива, при условие че са 
изпълнени съответните 
допълнителни изисквания за 
разрешение.
За тази цел компетентните органи 
изискват само информация, която не 
е била представена за 
първоначалното разрешение, освен 
ако тази информация се е променила.

Or. en

Обосновка

За да се избегне налагането на прекомерни разходи на управляващите ФАИ лица и 
надзорните органи, е следователно по-уместно да се позволи на дружествата, които 
вече управляват ПКИПЦК или са ФАИ, да кандидатстват за разрешение да 
управляват и двата вида фондове само като покажат, че отговарят на 
допълнителните изисквания, включени в директивите относно тази допълнителна 
дейност, вместо да се изисква да подават заявление за изцяло ново разрешение.

Изменение 524
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към управленските 
услуги държавите-членки могат да 
разрешат на лицето, управляващо 
ФАИ, да предоставя инвестиционни 
консултантски услуги като 
допълнителни услуги. Тази дейност 
представлява малка част от оборота 
на управляващото ФАИ лице.

Or. en
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Изменение 525
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 4–8 не се прилагат за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават акции от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия на предприятието 
и не са създадени с основна цел 
постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
освобождаване от активите в 
рамките на определен срок.

Or. en

Обосновка

Котираните индустриални холдингови дружества се регулират от Директивата за 
проспекта и Директивата за прозрачността, както и от националното дружествено 
право, разпоредбите за котирани дружества и други национални разпоредби. Така се 
гарантира достатъчна прозрачност по отношение на инвеститори, регулатори и 
обществото като цяло. Разпоредбите на членове 4–8 са неуместни или неподходящи 
за този вид дружества.

Изменение 526
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/65/EО се счита за получило 
разрешение и за целите на 
настоящата директива и му се 
разрешава да управлява национално 
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регулирани предприятия за 
колективно инвестиране, които не са 
обхванати от Директива 2009/65/ЕО.
При управлението на ФАИ 
управленското или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/65/EО спазва разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 527
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/65/EО се счита за получило 
разрешение и за целите на 
настоящата директива и му се 
разрешава да управлява национално 
регулирани предприятия за 
колективно инвестиране, които не са 
обхванати от Директива 2009/65/ЕО.
При управлението на ФАИ 
управленското или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/65/EО спазва разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен. С цел 
постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ. Директивата следва да вземе 
предвид съществуващите различия в структурата на фондовете, например факта, че 
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някои фондове са самоуправляващи се, а други назначават външен управител. В случай 
на ФАИ, който не определя външен управител за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ 
е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 528
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Без да се засяга член 18, 
държавите-членки гарантират, че 
всеки ФАИ, който попада в обхвата 
на настоящата директива, има едно 
управляващо ФАИ лице, което е 
отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен. С цел 
постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ. Директивата следва да вземе 
предвид съществуващите различия в структурата на фондовете, например факта, че 
някои фондове са самоуправляващи се, а други назначават външен управител. В случай 
на ФАИ, който не определя външен управител за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ 
е лицето, управляващо ФАИ.
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Изменение 529
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б.  Без да се засяга член 18, 
държавите-членки гарантират, че 
всеки ФАИ, който попада в обхвата 
на настоящата директива, има едно 
управляващо ФАИ лице, което е 
отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ.

Изменение 530
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б.  Без да се засяга член 18, 
държавите-членки гарантират, че 
всеки ФАИ, който попада в обхвата 
на настоящата директива, има едно 
управляващо ФАИ лице, което е 
отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Само на едно управляващо ФАИ лице следва да бъде предоставено разрешение 
съгласно настоящата директива.
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Изменение 531
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б.  Без да се засяга член 18, 
държавите-членки гарантират, че 
всеки ФАИ, който попада в обхвата 
на настоящата директива, има едно 
управляващо ФАИ лице, което е 
отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ.

Изменение 532
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Без да се засяга член 18, 
държавите-членки гарантират, че 
всеки ФАИ, който попада в обхвата 
на настоящата директива, има едно 
управляващо ФАИ лице, което е 
отговорно за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива.

Or. en



PE439.125v04-00 20/165 AM\804981BG.doc

BG

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ.

Изменение 533
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Само едно юридическо лице следва 
да бъде определено за управляващо 
ФАИ лице и да бъде отговорно за 
спазването на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 534
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. В зависимост от правната форма 
ФАИ може да се самоуправляват или 
да назначат външен управител.
Когато ФАИ не определя външен 
управител за управляващо ФАИ лице, 
самият ФАИ е лицето, управляващо 
ФАИ.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК. Принципът, според който 
образувания, които не са получили разрешение като управляващи ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, нямат право да предоставят управленски 
услуги на ФАИ (освен въз основа на делегиране), следва да бъде ясно посочен. С цел 
постигане на правна сигурност всеки ФАИ, независимо от неговата структура, 
следва да има само едно лице, управляващо ФАИ. Директивата следва да вземе 
предвид съществуващите различия в структурата на фондовете, например факта, че 
някои фондове са самоуправляващи се, а други назначават външен управител. В случай 
на ФАИ, който не определя външен управител за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ 
е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 535
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. В зависимост от правната форма 
ФАИ може да се самоуправляват или 
да назначат външен управител. 
Когато ФАИ не определя външен 
управител за управляващо ФАИ лице, 
самият ФАИ е лицето, управляващо 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да вземе предвид съществуващите различия в структурата на 
фондовете, например факта, че някои фондове са самоуправляващи се, а други 
назначават външен управител. В случай на ФАИ, който не определя външен управител 
за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ е лицето, управляващо ФАИ.
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Изменение 536
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. В зависимост от правната форма 
ФАИ може да се самоуправляват или 
да назначат външен управител.
Когато ФАИ не определя външен 
управител за управляващо ФАИ лице, 
самият ФАИ е лицето, управляващо 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да вземе предвид съществуващите различия в структурата на 
фондовете, например факта, че някои фондове са самоуправляващи се, а други 
назначават външен управител. В случай на ФАИ, който не определя външен управител 
за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 537
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. В зависимост от правната форма 
ФАИ може да се самоуправляват или 
да назначат външен управител.
Когато ФАИ не определя външен 
управител за управляващо ФАИ лице, 
самият ФАИ е лицето, управляващо 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да вземе предвид съществуващите различия в структурата на 
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фондовете, например факта, че някои фондове са самоуправляващи се, а други 
назначават външен управител. В случай на ФАИ, който не определя външен управител 
за лице, управляващо ФАИ, самият ФАИ е лицето, управляващо ФАИ.

Изменение 538
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Държавите-членки могат да 
предоставят разрешение на ФАИ да 
бъде управляващото ФАИ лице. Всеки 
ФАИ обаче може да има само едно 
управляващо ФАИ лице.

Or. en

Обосновка

Потрвърждава, че държавите-членки могат, но не са задължени, да предоставят 
разрешение на ФАИ да осъществява дейност като управляващото ФАИ лице. За да се 
осигури обаче ясна регулаторна отчетност, се допуска само едно управляващо ФАИ 
лице.

Изменение 539
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2е. Управляващото ФАИ лице може 
да бъде:
а) външен управител, който е 
юридическото лице, назначено от 
ФАИ или от името на ФАИ 
(назначеното управляващо ФАИ лице) 
и което чрез назначаването си е 
отговорно за управлението на целия 
портфейл на ФАИ; или
б) когато законодателството, 
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съгласно което е учреден ФАИ, 
изисква ФАИ да има управителен 
орган, отговарящ за управлението на 
ФАИ, и този управителен орган 
решава да не определя външен 
управител за управляващо ФАИ лице, 
самият ФАИ получава разрешение да 
бъде управляващото ФАИ лице.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да вземе предвид структурата на ФАИ, който представлява 
корпоративно дружество съгласно дружественото право на държавата-членка и 
който е правно задължен да учреди управителен съвет като управителен орган като в 
случая с дружества от инвестиционни тръстове, като директорите се избират от 
акционерите на ФАИ и имат фидуциарни задължения към тях. Такъв конфликт не би 
възникнал, ако самият ФАИ може да получи разрешение да бъде управляващото ФАИ 
лице.

Изменение 540
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Дейности, за които се предоставя 

разрешение
1. Държавите-членки изискват 
назначените външни управляващи 
ФАИ лица, които попадат в обхвата 
на настоящата директива, да не 
упражняват дейности, различни от 
управлението на един или няколко 
ФАИ в съответствие с настоящата 
директива, с изключение на 
административни услуги и услуги по 
предлагането на пазара, както е 
посочено в приложение ІІ към 
Директива 2004/65/EО, дейности, 
свързани с основните активи на ФАИ 
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или с емитиране и обратно 
изкупуване на дялове или акции на 
ФАИ, или с допълнително управление 
на ПКИПЦК в съответствие с 
разрешение съгласно Директива
2004/65/EО, и на услуги в 
съответствие с член 6, параграф 2 от 
Директива 2004/65/EО, за които 
управляващото ФАИ лице притежава 
разрешение.
2. Държавите-членки гарантират, че 
самоуправляващи се ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, не упражняват дейности, 
различни от дейностите по 
вътрешно управление, посочени в 
приложение ІІ към Директива 
2004/65/EО, освен предлагането на 
пазара на самия ФАИ, и дейности, 
свързани с основните активи на 
самия ФАИ или с емитиране и 
обратно изкупуване на дялове или 
акции на ФАИ.
3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 
предоставят разрешение на външно 
назначено управляващо ФАИ лице да 
предоставя в допълнение към 
посочените по-горе дейности 
следните услуги:
а) управление на инвестиционни 
портфейли, включително на 
портфейли, притежавани от 
пенсионни фондове, институции за 
професионално пенсионно осигуряване 
в съответствие с член 19, параграф 1 
от Директива 2003/41/ЕО, съобразно 
мандатите, възложени от 
инвеститорите въз основа на 
преценка за всеки отделен случай и 
клиент;
б) допълнителни услуги:
и) приемане и предаване на поръчки по 
отношение на ФАИ;
ii) съхранение и администрация във 
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връзка с ФАИ, включително свързани 
услуги като управление на парични 
средства/обезпечения;
iii) инвестиционни консултантски 
услуги относно един или няколко от 
инструментите, посочени в раздел В, 
приложение І към Директива 
2004/39/EО.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК и Директивата за ПФИ.

Изменение 541
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Дейности, за които се предоставя 

разрешение
1. Държавите-членки изискват 
назначените външни управляващи 
ФАИ лица, които попадат в обхвата 
на настоящата директива, да не 
упражняват дейности, различни от 
управлението на един или няколко 
ФАИ в съответствие с настоящата 
директива, с изключение на услуги, 
посочени в приложението, точки 2 и 
3, на дейности, свързани с основните 
активи на ФАИ или с емитиране и 
обратно изкупуване на дялове или 
акции на ФАИ, или с допълнително 
управление на ПКИПЦК в 
съответствие с разрешение съгласно 
Директива 2004/65/EО, и на услуги в 
съответствие с член 6, параграф 2 от 
Директива 2004/65/EО, за които 
управляващото ФАИ лице притежава 
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разрешение.
2. Държавите-членки изискват 
самоуправляващи се ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, да не упражняват 
дейности, различни от дейностите 
по вътрешното управление на 
съответния ФАИ, посочени в 
приложението, точки 2 и 3, и 
дейности, свързани с основните 
активи на ФАИ или с емитиране и 
обратно изкупуване на дялове или 
акции на ФАИ.
3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 
предоставят разрешение на външно 
назначено управляващо ФАИ лице да 
предоставя в допълнение към 
посочените по-горе дейности 
следните услуги:
а) управление на инвестиционни 
портфейли и дейности, свързани с 
основните активи на тези 
портфейли, включително на 
портфейли, притежавани от 
пенсионни фондове и институции за 
професионално пенсионно осигуряване 
в съответствие с член 19, параграф 1 
от Директива 2003/41/ЕО, съобразно 
мандатите, възложени от 
инвеститорите въз основа на 
преценка за всеки отделен случай и 
клиент; както и
б) допълнителни услуги:
и) приемане и предавне на поръчки по 
отношение на ФАИ;
ii) iii) инвестиционни консултантски 
услуги относно един или няколко от 
инструментите, посочени в раздел В, 
приложение І към Директива 
2004/39/EО.
съхранение и администрация във 
връзка с ФАИ, включително свързани 
с това услуги като управление на 
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парични средства/обезпечения.
4. На лицата, управляващи ФАИ, не се 
предоставя разрешение в 
съответствие с настоящата 
директива за предоставяне само на 
услугите, посочени в параграф 3, или 
за предоставяне на допълнителни 
услуги, без да им е предоставено 
разрешение за услугите, посочени в 
параграф 3, точка а), или за 
осъществяване само на дейностите, 
посочени в приложението, точки 2 и 
3.
5. Член 2, параграф 2 и членове 12, 13 и 
19 от Директива 2004/39/ЕО се 
прилагат за предоставянето от 
управляващото ФАИ лице на 
услугите, посочени в параграф 3 на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Определение на управленски дейности и допълнителни услуги, предоставяни от 
управляващо ФАИ лице. Ограничаването на управленските услуги до основните услуги 
по колективно управление на портфейла (в приложението) в съответствие с 
Директивата за ПКИПЦК, както и допълнителните услуги (управление на портфейла 
на дискреционната основа и някои второстепенни услуги), е много важно за избягване 
на конфликт на интереси между фидуциарни дейности, свързани с управление на 
инвестициите, и други дейности (банкови услуги, застраховане и т.н.).

Изменение 542
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Дейности, за които се предоставя 

разрешение
1. Държавите-членки изискват 
назначените външни управляващи 



AM\804981BG.doc 29/165 PE439.125v04-00

BG

ФАИ лица, които попадат в обхвата 
на настоящата директива, да не 
упражняват дейности, различни от 
управлението на един или няколко 
ФАИ в съответствие с настоящата 
директива, с изключение на услуги, 
посочени в приложението, точки 2 и 
3, на дейности, свързани с основните 
активи на ФАИ или с емитиране и 
обратно изкупуване на дялове или 
акции на ФАИ, или с допълнително 
управление на ПКИПЦК в 
съответствие с разрешение съгласно 
Директива 2004/65/EО, и на услуги в 
съответствие с член 6, параграф 2 от 
Директива 2004/65/EО, за които 
управляващото ФАИ лице притежава 
разрешение.
2. Държавите-членки изискват 
самоуправляващи се ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, да не упражняват 
дейности, различни от дейностите 
по вътрешното управление на 
съответното управляващо ФАИ лице, 
посочени в приложението, точки 2 и 
3, и дейности, свързани с основните 
активи на ФАИ или с емитиране и 
обратно изкупуване на дялове или 
акции на ФАИ.
3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 
предоставят разрешение на външно 
назначено управляващо ФАИ лице да 
предоставя в допълнение към 
посочените по-горе дейности 
следните услуги:
а) управление на инвестиционни 
портфейли и дейности, свързани с 
основните активи на тези 
портфейли, включително на 
портфейли, притежавани от 
пенсионни фондове и институции за 
професионално пенсионно 
осигуряване, в съответствие с член 
19, параграф 1 от Директива 
2003/41/ЕО, съобразно мандатите, 
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възложени от инвеститорите въз 
основа на преценка за всеки отделен 
случай и клиент; както и
б) допълнителни услуги:
и) приемане и предаване на поръчки по 
отношение на ФАИ;
ii) iii) инвестиционни консултантски 
услуги относно един или няколко от 
инструментите, посочени в раздел В, 
приложение І към Директива 
2004/39/EО.
съхранение и администрация във 
връзка с ФАИ, включително свързани 
с това услуги като управление на 
парични средства/обезпечения.
4. На лицата, управляващи ФАИ, не се 
предоставя разрешение в 
съответствие с настоящата 
директива за предоставяне само на 
услугите, посочени в параграф 3, или 
за предоставяне на допълнителни 
услуги, без да им е предоставено 
разрешение за услугите, посочени в 
параграф 3, точка а), или за 
осъществяване само на дейностите, 
посочени в приложението, точки 2 и 
3.
5. Член 2, параграф 2 и членове 12, 13 и 
19 от Директива 2004/39/ЕО се 
прилагат за предоставянето от 
управляващото ФАИ лице на 
услугите, посочени в параграф 3 на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на управленските услуги до основните услуги по колективно 
управление на портфейла (в приложението) в съответствие с Директивата за 
ПКИПЦК, както и допълнителните услуги (управление на портфейла на 
дискреционната основа и някои второстепенни услуги), е много важно за избягване на 
конфликт на интереси между фидуциарни дейности, свързани с управление на 
инвестициите и други дейности (банкови услуги, застраховане, и т.н.), по-специално 
когато образувания като кредитните институции, застрахователни дружества и др. 
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вече не са изключени от обхвата.

Изменение 543
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Дейности на управляващото ФАИ 

лице
1. Държавите-членки изискват 
назначените външни управляващи 
ФАИ лица, които попадат в обхвата 
на настоящата директива, да не 
упражняват дейности, различни от 
управлението на един или няколко 
ФАИ в съответствие с настоящата 
директива, с изключение на 
дейностите, посочени в 
приложението, точки 2 и 3 от 
настоящата директива, дейности, 
свързани с основните активи на ФАИ 
или с емитиране и обратно 
изкупуване на дялове или акции на 
ФАИ, или с допълнително управление 
на ПКИПЦК в съответствие с 
разрешение съгласно Директива 
2004/65/EО, и на услуги в 
съответствие с член 6, параграф 2 от 
Директива 2004/65/EО, за които 
управляващото ФАИ лице притежава 
разрешение.
2. Държавите-членки изискват 
самоуправляващи се ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, да не упражняват 
дейности, различни от дейностите 
по вътрешното управление, посочени 
в приложението, точки 2 и 3, на 
съответния ФАИ и дейности, 
свързани с основните активи на ФАИ 
и с емитиране и обратно изкупуване 
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на дялове или акции на ФАИ.
3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 
предоставят разрешение на външно 
назначено управляващо ФАИ лице да 
предоставя в допълнение към 
управлението на един или няколко 
ФАИ следните услуги:
а) управление на инвестиционни 
портфейли, включително на 
портфейли, притежавани от 
пенсионни фондове и институции за 
професионално пенсионно осигуряване 
в съответствие с член 19, параграф 1 
от Директива 2003/41/ЕО, съобразно 
мандатите, възложени от 
инвеститорите въз основа на 
преценка за всеки отделен случай и 
клиент;
б) допълнителни услуги:
и) инвестиционни консултантски 
услуги;
ii) съхранение и администрация във 
връзка с дялове на инструменти за 
колективно инвестиране.
4. На лицата, управляващи ФАИ, не се 
предоставя разрешение в 
съответствие с настоящата 
директива за предоставяне само на 
услугите, посочени в параграф 3, или 
за осъществяване само на 
дейностите, посочени в приложение 
І, точки 2 и 3 от настоящата 
директива.
5. Член 2, параграф 2 и членове 12, 13 и 
19 от Директива 2004/39/ЕО се 
прилагат за предоставянето от 
управляващото ФАИ лице на 
услугите, посочени в параграф 3 на 
настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Определение на управленски дейности и допълнителни услуги, предоставяни от 
управляващо ФАИ лице. Ограничаването на управленските услуги до основните услуги 
по колективно управление на портфейла (в член 3 и приложението) в съответствие с 
Директивата за ПКИПЦК, както и допълнителните услуги в член 4а (нов) (управление 
на портфейла на дискреционната основа и някои второстепенни услуги), е много 
важно за избягване на конфликт на интереси между фидуциарни дейности, свързани с 
управление на инвестициите и други дейности (банкови услуги, застраховане и т.н.).

Изменение 544
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешения се издават от 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка, в която 
ФАИ възнамерява да бъде предлаган 
на инвеститори. Разрешения, 
издадени от компетентните органи 
на приемащата държава-членка, няма 
да важат за предлагане на ФАИ в 
друга държава-членка.
Разрешението за упражняване на 
дейност, което важи за всички 
държави-членки, се издава от 
ЕОЦКП. ФАИ, които не са 
установени в ЕС, не могат да 
кандидатстват за такова 
разрешение.

Лице, управляващо ФАИ, което подава 
заявление за получаване на разрешение 
за упражняване на дейност, представя 
следната информация на компетентните 
органи на държавата-членка, в която се 
намира регистрираното му седалище:

ФАИ, който подава заявление за 
получаване на разрешение за 
упражняване на дейност, представя 
следната информация на компетентните 
органи на държавата-членка, в която се 
намира регистрираното му седалище:

Or. en

Обосновка

Европейски паспорт следва да се дава от европейска агенция, за да се избегне 
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регулаторният арбитраж между държавите-членки. Приемащата държава-членка 
следва да има възможност да не дава разрешение ФАИ от трети държави да бъдат 
предлагани на национални инвеститори.

Изменение 545
Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лице, управляващо ФАИ, което подава 
заявление за получаване на разрешение 
за упражняване на дейност, представя 
следната информация на компетентните 
органи на държавата-членка, в която се 
намира регистрираното му седалище:

1. Лице, управляващо ФАИ, което 
подава заявление за получаване на 
разрешение за упражняване на дейност, 
представя следната информация на 
компетентните органи на държавата-
членка, в която се намира 
регистрираното му седалище, или, ако 
лицето, управляващо ФАИ, не е 
установено в ЕС, на компетентните 
органи на държавата-членка, в която 
възнамерява да упражнява най-
активна дейност по търгуване на 
ФАИ, които управлява.

Or. en

Изменение 546
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лице, управляващо ФАИ, което подава 
заявление за получаване на разрешение 
за упражняване на дейност представя
следната информация на компетентните 
органи на държавата-членка, в която се 
намира регистрираното му седалище:

Държавите-членки изискват лицето, 
управляващо ФАИ, което подава 
заявление за получаване на разрешение 
за упражняване на дейност да
представи следната информация на 
компетентните органи на държавата-
членка по произход:

Or. en
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Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 547
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) информация за лицата, които 
ефективно управляват дейността на 
лицата, управляващи ФАИ;

Or. en

Обосновка

Тази информация е съществена и следва да се добави.

Изменение 548
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация за самоличността на 
акционерите или членовете на лицето, 
управляващо ФАИ, преки или непреки, 
физически или юридически лица, които 
имат квалифицирано участие, и за 
размера на това участие; 

а) информация за самоличността на 
акционерите или членовете на лицето, 
управляващо ФАИ, преки или непреки, 
физически или юридически лица, които 
имат квалифицирано участие, и за 
размера на това участие, по времето, 
когато се кандидатства за получаване 
на разрешение; тази буква не се 
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прилага към самоуправляващи се 
ФАИ; 

Or. en

Обосновка

Това задължение следва да не се прилага към самоуправляващи се фондове.

Изменение 549
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация за самоличността на 
акционерите или членовете на лицето, 
управляващо ФАИ, преки или непреки, 
физически или юридически лица, които 
имат квалифицирано участие, и за 
размера на това участие;

а) информация за лицата, които 
ефективно управляват дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, и
самоличността на акционерите или 
членовете на лицето, управляващо 
ФАИ, преки или непреки, физически 
или юридически лица, които имат 
квалифицирано участие, и за размера на 
това участие;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.
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Изменение 550
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква аa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) информация за самоличността на 
управляващото ФАИ лице;

Or. en

Обосновка

Информацията относно самоличността на управляващото ФАИ лице е необходима, 
тъй като издаването на разрешение се прилага за ФАИ.

Изменение 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) програма за дейността, включително 
информация как лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да изпълни 
задълженията си съгласно глави ІІІ, ІV, 
както и съгласно глави V, VI и VII, 
когато се прилагат;

б) програма за дейността, включително 
информация как лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да изпълни 
задълженията си съгласно глави ІІІ, ІV, 
както и съгласно глави V, VI и VII, 
когато се прилагат, както и 
информация относно държавите-
членки, в които лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да предлага на 
пазара ФАИ, който управлява;

Or. en
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Изменение 552
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) програма за дейността, включително 
информация как лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да изпълни 
задълженията си съгласно глави ІІІ, ІV, 
както и съгласно глави V, VI и VII, 
когато се прилагат;

б) програма за дейността, 
установяваща организационната 
структура на лицето, управляващо 
ФАИ, включително информация как 
лицето, управляващо ФАИ, възнамерява 
да изпълни задълженията си съгласно 
глави ІІІ, ІV, както и съгласно глави V, 
VI и VII, когато се прилагат;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 553
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) програма за дейността, включително 
информация как лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да изпълни
задълженията си съгласно глави ІІІ, ІV, 
както и съгласно глави V, VI и VII, 
когато се прилагат;

б) програма за дейността, включително 
информация как ФАИ и лицето, което 
го управлява, възнамеряват да 
изпълнят задълженията си съгласно 
глави ІІІ, ІV, както и съгласно глави V, 
VI и VII, когато се прилагат;

Or. en
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Обосновка

За съгласуване с предходни изменения.

Изменение 554
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подробна информация относно 
характеристиките на ФАИ, който 
възнамерява да управлява, включително 
упоменаване на държавите-членки или 
трети страни, на чиято територия е 
установен фондът;

в) информация относно 
инвестиционните стратегии, 
включително политиката по 
отношение на използването на 
ливъридж на лицето, управляващо 
ФАИ, рисковия профил и други 
характеристики на ФАИ, който 
управлява или възнамерява да 
управлява, включително информация 
относно държавите-членки или трети 
страни, на чиято територия е установен 
или се очаква да се установи фондът;
ва) информация за мястото на 
установяване на базовите фондове, 
ако подобен ФАИ е фонд, инвестиращ 
във фондове;
вб) информация за мястото на 
установяване на управляващия фонд;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.
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Изменение 555
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подробна информация относно 
характеристиките на ФАИ, който 
възнамерява да управлява, 
включително упоменаване на 
държавите-членки или трети страни, на 
чиято територия е установен фондът;

в) подробна информация относно 
характеристиките на ФАИ, включително 
упоменаване на държавите-членки или
трети страни, на чиято територия е 
установен фондът;

Or. en

Обосновка

Разрешението за упражняване на дейност се прилага по отношение на ФАИ.

Изменение 556
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правилника на фонда или 
учредителните документи на всеки 
ФАИ, който лицето, управляващо 
ФАИ, смята да управлява;

г) правилника на фонда или 
учредителните документи;

Or. en

Обосновка

Разрешението за упражняване на дейност се прилага по отношение на ФАИ.
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Изменение 557
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правилника на фонда или 
учредителните документи на всеки 
ФАИ, който лицето, управляващо ФАИ, 
смята да управлява;

г) правилника на фонда или 
учредителните документи на всеки 
ФАИ, който лицето, управляващо ФАИ, 
управлява;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 558
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в случай че са вече налични, 
правилника на фонда или 
учредителните документи на всеки 
ФАИ, който лицето, управляващо 
ФАИ, възнамерява да управлява;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
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предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 559
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информация относно 
договореностите за делегиране на трети 
страни на функциите, свързани с 
управленските услуги, както е посочено 
в член 18 и в член 35, когато 
последният се прилага;

д) в случай че е вече налична, 
информация относно договореностите 
за делегиране на трети страни на 
функциите, свързани с управленските 
услуги, както е посочено в член 18;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 560
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информация относно 
договореностите за делегиране на трети 
страни на функциите, свързани с 

д) информация относно 
договореностите за делегиране на трети 
страни на функциите, свързани с 
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управленските услуги, както е посочено 
в член 18 и в член 35, когато 
последният се прилага;

управленските услуги, както е посочено 
в член 18;

Or. en

Изменение 561
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно договореностите 
за съхраняване на активите на ФАИ, 
включително, когато е целесъобразно, 
договореностите по член 38;

е) информация относно договореностите 
за съхраняване на активите на ФАИ, 
когато е целесъобразно;

Or. en

Изменение 562
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно договореностите 
за съхраняване на активите на ФАИ,
включително, когато е целесъобразно, 
договореностите по член 38;

е) в случай че е вече налична, 
информация относно договореностите 
за съхраняване на активите на ФАИ;

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
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връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 563
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) всякаква допълнителна информация 
по член 20, параграф 1.

ж) в случай че е вече налична, всякаква 
допълнителна информация по член 20, 
параграф 1 за всеки ФАИ, който 
лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да управлява.

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.

Изменение 564
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) в случай че ФАИ кандидатства за 
разрешение като лице, управляващо 
ФАИ, имената на директорите или 
членовете на управителния орган на 
ФАИ и подробности относно 
тяхната квалификация и опита им 
във връзка с дейността на ФАИ.
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Or. en

Обосновка

Когато ФАИ трябва да получи разрешение като лице, което управлява ФАИ, по този 
начин се осигурява информация на компетентния орган, с с която се потвърждава, че 
директорите или членовете на управителния орган са в състояние да изпълняват 
задълженията по директивата.

Изменение 565
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) в случай че самоуправляващ се 
ФАИ кандидатства за разрешение 
като лице, управляващо ФАИ, 
имената на членовете на 
управителния орган на ФАИ и 
подробности относно тяхната 
квалификация и опита им във връзка с 
дейността на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Необходимо уточнение поради структурата на фонда.

Изменение 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) информация относно дейността 
на лицето, управляващо ФАИ, и в 
случай че лицето, управляващо ФАИ, 
е юридическо лице, информация 
относно дейността на законните
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представители, директорите и 
основните служители на лицето, 
управляващо ФАИ;

Or. en

Изменение 567
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че на ФАИ е разрешено да 
бъде лице, управляващо ФАИ, а 
акциите или дяловете на този ФАИ 
се предлагат на публичните пазари, 
от този ФАИ не се изисква да 
предостави информацията, посочена 
в член 5, параграф 1, буква а), но 
следва да предостави подробности 
относно това на кои пазари се 
предлагат негови акции и дялове и 
къде списъкът с акциите му е 
достъпен за инспекция.

Or. en

Обосновка

За ФАИ, чиито дялове или акции се предлагат на публичните пазари, информацията, 
изисквана съгласно член 5, параграф 1, буква а) би имала ограничена стойност и много 
бързо би остаряла, тъй като продажбите на акции биха се осъществявали постоянно. 
Алтернативата ще осигури на компетентните органи по-полезна информация и ще 
гарантира ефективен надзор.
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Изменение 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главното седалище на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да бъде в 
същата държава-членка, в която се 
намира неговото регистрирано 
седалище.

заличава се

Or. en

Обосновка

Създадена е координирана процедура за защита на инвеститорите на държавите-
членки, където фондовете се предлагат на пазара. Крайното решение остава в 
компетенциите на държавата-членка по произход, но приемащите държави-членки 
дават своето становище и по всяко време разполагат с цялата съответна 
информация.

Изменение 569
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главното седалище на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да бъде в 
същата държава-членка, в която се 
намира неговото регистрирано 
седалище.

Лицето, управляващо ФАИ, трябва да 
бъде законно установено в същата 
държава-членка, в която се намира 
неговото регистрирано седалище.

Or. en

Обосновка

1) Лица, управляващи ФАИ и ФАИ, които не произлизат от ЕС, 1) с физическо 
присъствие в държава-членка на ЕС и 2) регистрирани пред регулатор на държава-
членка на ЕС, следва да бъдат третирани съгласно настоящата директива на 
същата основа като лица, управляващи ФАИ и ФАИ от ЕС.



PE439.125v04-00 48/165 AM\804981BG.doc

BG

Изменение 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, предоставена на 
компетентен орган съгласно параграф 
1, както и всяко изменение или 
допълнение към нея, се съобщава 
незабавно от този орган на 
държавите-членки, в които лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
предлага на пазара ФАИ, който 
управлява, и се препраща незабавно от 
този орган на Европейския комитет 
на регулаторите на ценни книжа 
(CESR). За тази цел CESR създава и 
управлява специална база данни, 
която е достъпна за компетентните 
органи на всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

Създадена е координирана процедура за защита на инвеститорите на държавите-
членки, където фондовете се предлагат на пазара. Крайното решение остава в 
компетенциите на държавата-членка по произход, но приемащите държави-членки 
дават своето становище и по всяко време разполагат с цялата съответна 
информация.

Изменение 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи на 
държавите-членки, в които лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
предлага на пазара ФАИ, който 
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управлява, в рамките на шест 
седмици след получаване на 
уведомлението имат право:
а) да изискат от компетентния 
орган, пред който лицето, 
управляващо ФАИ, е внесло своето 
заявление, всякаква допълнителна 
информация относно 
кандидатстващото лице, 
управляващо ФАИ, която този 
компетентен орган има право да 
изисква;
б) да предоставят информация на 
компетентния орган, пред който 
лицето, управляващо ФАИ, е внесло 
своето заявление;
в) да представят всякакви 
възражения срещу издаването на 
разрешение на подалия заявлението и 
да получават подробен отговор на 
подобни възражения от 
компетентния орган, пред който 
лицето, управляващо ФАИ, е внесло 
своето заявление.

Or. en

Обосновка

Създадена е координирана процедура за защита на инвеститорите на държавите-
членки, където фондовете се предлагат на пазара. Крайното решение остава в 
компетенциите на държавата-членка по произход, но приемащите държави-членки 
дават своето становище и по всяко време разполагат с цялата съответна 
информация.

Изменение 572
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
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Централен регистър
1. ЕОЦКП поддържа централен 
публичен регистър, който съдържа 
следните данни за всеки ФАИ и всяко 
лице, управляващо ФАИ:
а) уникален идентификатор;
б) имената на всеки ФАИ и всяко 
лице, управляващо ФАИ;
в) компетентния надзорен орган за 
лицето, управляващо ФАИ.
2. За всеки ФАИ, регистърът 
съдържа: 
а) отговорното лице, управляващо 
ФАИ;
б) депозитаря;
в) оценителя.
3. Регистърът се публикува в 
електронна форма и е достъпен за 
обществеността посредством 
интернет. Започването на търговска 
дейност на ФАИ е допустимо след 
регистрацията и зависи от нея. 

Or. en

Обосновка

Голямата част от надзорните органи биха сметнали за целесъобразен един централен 
регистър на европейско равнище с оглед улесняване на идентифицирането на ФАИ и 
лицата, управляващи ФАИ, за инвеститорите и националните надзорни органи. Това 
би подобрило трансграничната прозрачност, намирането на документи, внесени за 
издаване на разрешение на ФАИ, както и идентифицирането на евентуални свързани 
рискове в портфейлите на различните ФАИ.
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Изменение 573
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Централен регистър

1. ЕОЦКП поддържа централен 
публичен регистър, който съдържа 
следните данни за всеки ФАИ и всяко 
лице, управляващо ФАИ:
а) уникален идентификатор,
б) имената на всеки ФАИ и всяко 
лице, управляващо ФАИ,
в) компетентния надзорен орган за 
лицето, управляващо ФАИ.
2. За всеки ФАИ, регистърът 
съдържа: 
а) отговорното лице, управляващо 
ФАИ,
б) депозитаря,
в) оценителя.
3. Регистърът се публикува в 
електронна форма и е достъпен за 
обществеността посредством 
интернет. Започването на търговска 
дейност на ФАИ е допустимо след 
регистрацията и зависи от нея.

Or. en

Обосновка

Голямата част от надзорните органи биха сметнали за целесъобразен един централен 
регистър на европейско равнище с оглед улесняване на идентифицирането на ФАИ и 
лицата, управляващи ФАИ, за инвеститорите и националните надзорни органи. Това 
би подобрило трансграничната прозрачност, намирането на документи, внесени за 
издаване на разрешение на ФАИ, както и идентифицирането на евентуални свързани 
рискове в портфейлите на различните ФАИ.
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Изменение 574
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход
предоставят разрешение за упражняване 
на дейност, само ако са убедени, че 
лицето, управляващо ФАИ, е в 
състояние да изпълни условията на 
настоящата директива.

1. Компетентните органи предоставят 
разрешение за упражняване на дейност 
само ако са убедени, че ФАИ и лицето, 
което го управлява, са в състояние да 
изпълнят условията на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Предходните изменения определиха съответните компетентни органи и обхвата на 
разрешението.

Изменение 575
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предоставят 
разрешение за упражняване на дейност, 
само ако са убедени, че лицето, 
управляващо ФАИ, е в състояние да 
изпълни условията на настоящата 
директива.

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предоставят 
разрешение за упражняване на дейност 
като лице, управляващо ФАИ, само 
ако са убедени, че лицето, управляващо 
ФАИ, е в състояние да изпълни 
условията на настоящата директива.
Правилата за собствени средства или 
другите инструменти, посочени в 
член 5, параграф 1, буква г), не са 
предмет на разрешение.

Or. en
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Изменение 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предоставят 
разрешение за упражняване на дейност, 
само ако са убедени, че лицето, 
управляващо ФАИ, е в състояние да 
изпълни условията на настоящата 
директива.

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предоставят 
разрешение за упражняване на дейност, 
след като отчетат всяко възражение, 
получено съгласно член 5, параграф 2а, 
и само ако са убедени, че лицето, 
управляващо ФАИ, е в състояние да 
изпълни условията на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 577
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на трудности, те могат да 
се консултират с ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да бъде потърсен за становище 
при трудни случаи с оглед гарантиране на равно третиране и ефективно изпълнение 
на настоящата директива.
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Изменение 578
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за упражняване на 
дейност важи за всички държави-
членки.

Единствено разрешението за 
упражняване на дейност, издадено от 
ЕОЦКП на ФАИ, установен в Съюза,
важи за всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

Предходните изменения определиха съответните компетентни органи и обхвата на 
разрешението.

Изменение 579
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход
отказват да издадат разрешение за 
упражняване на дейност, ако са 
възпрепятствани да изпълнят правилно 
своите функции по надзора поради:

2. Компетентните органи отказват да 
издадат разрешение за упражняване на 
дейност, ако са възпрепятствани да 
изпълнят правилно своите функции по 
надзора поради:

Or. en

Обосновка

Предходните изменения определиха съответните компетентни органи.



AM\804981BG.doc 55/165 PE439.125v04-00

BG

Изменение 580
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешението за упражняване на 
дейност обхваща всякакви 
договорености за делегиране на 
функции, направени от лицето, 
управляващо ФАИ, и съобщени в 
заявлението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Едно изискване за разрешение за делегиране на функции би било непропорционално 
изискване за лицето, управляващо ФАИ, без забележима полза за целите на 
директивата. За повече подробности, вж. обосновката към предложението за 
изменения на член 18.

Изменение 581
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешението за упражняване на 
дейност обхваща всякакви 
договорености за делегиране на 
функции, направени от лицето, 
управляващо ФАИ, и съобщени в 
заявлението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с правото на Общността (Директивата за ПФИ и 
Директивата за ПКИПЦК) по отношение на договореностите за делегиране на 
функции.
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Изменение 582
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на държавата-
членка по произход могат да ограничат 
обхвата на разрешението за 
упражняване на дейност, по-специално 
по отношение на вида ФАИ, който 
лицето, управляващо ФАИ, има право 
да управлява, както и по отношение 
на договореностите за делегиране на 
функции.

Компетентните органи могат да 
ограничат обхвата на разрешението за 
упражняване на дейност, по-специално 
по отношение на договореностите за 
делегиране на функции.

Or. en

Обосновка

Разрешението за упражняване на дейност се прилага по отношение на ФАИ.

Изменение 583
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обръща се специално внимание на 
класификацията на риска на този 
ФАИ, за който на лицето, 
управляващо ФАИ, е разрешено да 
управлява.

Or. en

Обосновка

Фондовете притежават различен потенциал за риск, който зависи от 
инвестиционната стратегия. Един неутрален в пазарно отношение фонд трябва да се 
оценява по различен начин от един например „единствено дългосрочен фонд“, който, 
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поради това, че е едностранно насочен модел, стимулира образуването на финансов 
балон.

Изменение 584
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи информират 
подаващия заявлението в рамките на два 
месеца от подаването на пълно 
заявление дали е предоставено или 
отказано разрешение за упражняване на 
дейност.

4. Компетентните органи информират в 
писмен вид подаващия заявлението в 
срок от два месеца от подаването на 
пълно заявление дали е предоставено 
или отказано разрешение за 
упражняване на дейност.

Or. en

Изменение 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отказът за издаване на разрешение за 
упражняване на дейност или налагането 
на ограничения се мотивира.

Отказът за издаване на разрешение за 
упражняване на дейност или налагането 
на ограничения се мотивира. В случай 
че компетентните органи не 
информират подалия заявлението, 
отсъствието на отговор се счита за 
немотивирано отхвърляне на 
заявлението за разрешение.

Or. en
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Изменение 586
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Лицето, управляващо ФАИ, може да 
започне да предоставя управленски 
услуги в държавата-членка по 
произход, веднага след като му бъде 
предоставено разрешение за 
упражняване на дейност.

5. Лицето, управляващо ФАИ, може да 
започне да получава финансови 
средства от инвеститори веднага 
след като му бъде предоставено 
разрешение за упражняване на дейност.

Or. en

Изменение 587
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Специални условия за издаване на 

разрешение за упражняване на 
дейност за ФАИ, установени в трети 

държави
1. В случай че лицето, управляващо  
този ФАИ, който кандидатства за 
разрешително за упражняване на 
дейност, е установено в Съюза, това 
лице, управляващо ФАИ, носи 
отговорност за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива от страна на ФАИ, 
установен в трета държава, по същия 
начин, както ако ФАИ беше 
установен в Съюза.
2. В случай че както ФАИ, така и 
управляващото го лице са установени 
в трета държава, разрешението за 
упражняване на дейност може да се 
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даде единствено, ако ФАИ и лицето, 
управляващо ФАИ, отговарят на 
следните изисквания на директивата:
а) глава III с изключение на членове 12 
и 13, ако ФАИ не упражнява дейност 
на финансовите пазари на 
Общността;
б) глава IV;
в) глава V с изключение на случая, в 
който ФАИ не упражнява дейност на 
финансовите пазари на Съюза и не 
купува некотирани дружества в 
Съюза.
Изпълнението на изискванията на 
настоящата директива трябва да се 
потвърди посредством процес на 
надлежна проверка, извършена от 
едно или повече лица със законни 
правомощия да извършват одит на 
сметки съгласно Директива 
2006/43/ЕО. Разрешението за 
упражняване на дейност се дава от 
компетентните органи въз основа на 
доклада, който се подновява 
ежегодно.
3. Разрешението за упражняване на 
дейност изисква ФАИ да е установен 
в държава или юрисдикция, която 
обменя пълна информация с 
държавата-членка за целите на 
данъчното облагане, съгласно 
международно приетия стандарт, 
включен в член 26 от Примерната 
данъчна конвенция на ОИСР.
4. Разрешението за упражняване на 
дейност изисква ФАИ да е установен 
в държава, която гарантира 
ефективен обмен на информация 
относно въпросите на пруденциалния 
надзор с ЕОЦКП.
5. Когато ФАИ са установени в трета 
държава, компетентните органи 
могат да удължат срока по член 6, 
параграф 4, ако това е необходимо, за 
да проверят дали са изпълнени 
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условията на настоящата директива.
6. Когато ФАИ са установени в трета 
държава, компетентните органи на 
държавата-членка, в която ФАИ е 
внесъл заявление за разрешение за 
упражняване на дейност, могат да 
наложат допълнителни изисквания, 
когато считат това за необходимо с 
оглед на защитата на 
инвеститорите.
7. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49a, 
49б и 49в, допълнително уточняващи 
съдържанието на изискваната 
процедура за надлежна проверка и 
съдържанието на ефективния обмен 
на информация относно въпросите на 
пруденциалния надзор.

Or. en

Обосновка

ФАИ от трети държави могат да имат достъп до европейския пазар веднага щом 
изпълнят изискванията на директивата по отношение на защитата на 
инвеститорите.

Изменение 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a 
Процедура и условия за регистриране 

на лице, управляващо ФАИ, без 
значение системата като цяло

1. При регистрация лице, управляващо 
ФАИ, без значение за системата като 
цяло, предоставя на компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход информацията, посочена в 
член 5, букви от -а) до а), букви в) и 



AM\804981BG.doc 61/165 PE439.125v04-00

BG

ж), както и следната информация:
а) програма за дейността, 
включително относно това как 
лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да изпълни 
задълженията си съгласно глава IV;
б) организационната структура на 
лицето, управляващо ФАИ.
2. Компетентните органи 
потвърждават регистрирането 
веднага след като бъде представена 
пълната информация, посочена в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 589
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи на държавата-
членка по произход преди въвеждането 
на всякаква промяна по отношение на 
информацията, предоставена в 
първоначалното заявление, която 
може съществено да повлияе на
условията, при които е издадено 
разрешението за упражняване на 
дейност, по-специално промени в 
инвестиционната стратегия и политика 
на всеки ФАИ, управляван от него, 
промени в правилника на ФАИ или в 

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи на държавата-
членка по произход преди въвеждането 
на всякакви съществени промени в 
условията, при които е издадено 
първоначалното разрешение за 
упражняване на дейност, по-специално 
съществени промени в плана за 
дейността на лицето, управляващо 
ФАИ, в инвестиционната стратегия и 
политика на всеки ФАИ, управляван от 
него.
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учредителните документи, както и в 
самоличността на всеки 
допълнителен ФАИ, който лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
управлява.

Or. en

Обосновка

Търсенето на инвестиции от страна на професионални инвеститори често са 
предмет на промени в кратък срок. Лицето, управляващо ФАИ, трябва да може 
незабавно да се приспособява в съответствие с него. Ако подобни промени са предмет 
на контрол от страна на компетентния орган в рамките на период от един месец, 
свързаните с това закъснения биха повлияли отрицателно на лицето, управляващо 
ФАИ, в конкурентната среда, в която осъществява то дейността си.

Изменение 590
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи на държавата-
членка по произход преди въвеждането 
на всякаква промяна по отношение на 
информацията, предоставена в 
първоначалното заявление, която може 
съществено да повлияе на условията, 
при които е издадено разрешението за 
упражняване на дейност, по-специално 
промени в инвестиционната стратегия и 
политика на всеки ФАИ, управляван от 
него, промени в правилника на ФАИ 
или в учредителните документи, както 
и в самоличността на всеки 
допълнителен ФАИ, който лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
управлява.

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи преди 
въвеждането на всякаква промяна по 
отношение на информацията, 
предоставена в първоначалното 
заявление, която може съществено да 
повлияе на условията, при които е 
издадено разрешението за упражняване 
на дейност на даден ФАИ, по-
специално промени в инвестиционната 
стратегия и политика, промени в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните документи.

Or. en
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Обосновка

Разрешението за упражняване на дейност се прилага по отношение на ФАИ.

Изменение 591
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на вътрешно управлявани 
ФАИ, чиито акции са приети за 
предлагане на регулиран пазар, 
информацията относно промени, 
които засягат акционерите с 
квалифицирано участие на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да се 
съобщи на компетентните органи 
преди прилагането на промените 
единствено в случай че тези 
акционери са представени или са 
заявили, че искат да бъдат 
представени в управителния съвет на 
ФАИ, или упражняват, или опитват 
да упражняват контрол или влияние 
върху управителния съвет или 
управлението на ФАИ. 

Or. en

Обосновка

С цел избягване на ненужни пречки пред търгуването и инвестирането на акции на 
ФАИ, изглежда желателно да се ограничи необходимостта от предварително 
уведомяване на надзорните органи само до случаите, в които промените в 
квалифицираното участие засягат или могат да засегнат състава на управителния 
съвет, промяната на контрола на ФАИ (като например при придобиване) или водят до 
всякакъв друг вид влияние върху управителния съвет или управлението на ФАИ (като 
например в случая на хедж фонд със стратегия на „акционерен активизъм“ или 
акционер, ангажиращ управлението на ФАИ с цел влияние върху неговите стратегии 
или решения).
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Изменение 592
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на месец след получаване на 
това уведомление компетентните органи 
одобрява, налагат ограничения или 
отхвърлят тези промени.

В рамките на месец след получаване на 
това уведомление, ако компетентните 
органи решат да наложат 
ограничения или да отхвърлят тези 
промени, те уведомяват за това 
лицето, управляващо ФАИ. В случай 
че компетентните органи не 
възразят срещу промените в рамките 
на периода за оценка, промените 
могат да бъдат осъществени.

Or. en

Обосновка

Търсенето на инвестиции от страна на професионални инвеститори често са 
предмет на промени в кратък срок. Лицето, управляващо ФАИ, трябва да може 
незабавно да се приспособява в съответствие с него. Ако подобни промени са предмет 
на контрол от страна на компетентния орган в рамките на период от един месец, 
свързаните с това закъснения биха повлияли отрицателно на лицето, управляващо 
ФАИ, в конкурентната среда, в която осъществява то дейността си.

Изменение 593
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1 и 2 не се прилагат, в 
случай че промените представляват 
единствено промени в 
инвестиционните стратегии и 
политики на ФАИ, управляван от 
лице, управляващо ФАИ, който се 
предлага единствено на 
професионални инвеститори. 
Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
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подобаващо компетентните органи 
за подобни промени. 

Or. en

Обосновка

Търсенето на инвестиции от страна на професионални инвеститори често са 
предмет на промени в кратък срок. Лицето, управляващо ФАИ, трябва да може 
незабавно да се приспособява в съответствие с него. Ако подобни промени са предмет 
на контрол от страна на компетентния орган в рамките на период от един месец, 
свързаните с това закъснения биха повлияли отрицателно на лицето, управляващо 
ФАИ, в конкурентната среда, в която осъществява то дейността си.

Изменение 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на вътрешно управлявани 
ФАИ, чиито акции са приети за 
предлагане на регулиран пазар, 
информацията относно промени, 
които засягат акционерите с 
квалифицирано участие на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да се 
съобщи на компетентните органи 
преди прилагането на промените 
единствено в случай, че тези 
акционери са представени или са 
заявили, че искат да бъдат 
представени в управителния съвет на 
ФАИ, или упражняват, или опитват 
да упражняват контрол или влияние 
върху управителния съвет или 
управлението на ФАИ. 

Or. en
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Обосновка

За ФАИ, които са котирани и се търгуват на регулирани пазари, предлагането на 
обикновени пазари би могло да доведе до временни или чести промени на участието, 
надвишаващи 10 % от капитала или книжата с право на глас в тези ФАИ. 

С цел избягване на ненужни пречки пред търгуването и инвестирането на акции на 
ФАИ, изглежда желателно да се ограничи необходимостта от предварително 
уведомяване на надзорните органи само до случаите, в които промените в 
квалифицираното участие засягат или могат да засегнат състава на управителния 
съвет, промяната на контрола на ФАИ или водят до всякакъв друг вид влияние върху 
управителния съвет или управлението на ФАИ.

Изменение 595
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критерии за 
оценка на съществените промени 
спрямо условията, при които е 
предоставено разрешението за 
упражняване на дейност.

Or. en

Изменение 596
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да отнемат 
разрешението за упражняване на 
дейност, издадено на лице, 
управляващо ФАИ, в случай че то:

Компетентните органи могат да отнемат 
разрешението за упражняване на 
дейност, издадено на ФАИ, в случай че 
този ФАИ:

Or. en
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Обосновка

Разрешението за упражняване на дейност се прилага по отношение на ФАИ.

Изменение 597
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Всяко тримесечие компетентните 
органи информират ЕОЦКП в 
консолидирана форма за издадените 
или отказани разрешения за 
упражняване на дейност, както и за 
прилагането на членове 6, 7 и 8 от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да получи цялата съответна 
информация за целите на статистиката и надзора, така че да гарантира равно 
третиране и ефективно изпълнение на настоящата директива.

Изменение 598
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Глава 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 2а
Задължения на лица, управляващи 

портфейли на ФАИ, които не 
използват ливъридж и които 

управляват активи в размер до 1 млрд. 
евро
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Член 8а
Обхват

Настоящият раздел се прилага за 
лица, управляващи портфейл от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага от 1 милиард евро, 
когато портфейлът от ФАИ се 
състои от ФАИ, които не използват 
ливъридж и не предвиждат права на 
обратно изкупуване, които могат да 
бъдат упражнени в срок от 5 години 
след датата на учредяване на всеки 
ФАИ.

Член 8б
Изискване за издаването на 

разрешение
1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива, предоставят 
управленски услуги на ФАИ или 
предлагат на пазара акции или дялове 
от този ФАИ само след получаването 
на разрешение.
Предприятия, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са 
предмет на настоящата директива 
съгласно националното 
законодателство на дадена държава-
членка, нямат право да предоставят 
управленски услуги на ФАИ в рамките 
на ЕС.
Предприятия, които не са получили 
разрешение съгласно:
а) глава ІІ или глава VІІ от 
настоящата директива;
б) Директива 2004/39/ЕО; или 
в) Директива 2006/48/ЕО,
нямат право да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на инвеститори в 
рамките на ЕС, при условие че всяко 



AM\804981BG.doc 69/165 PE439.125v04-00

BG

лице може да предлага акции или 
дялове на ФАИ на инвеститори в 
рамките на държава-членка съгласно 
националното законодателство на 
тази държава-членка.
2. Лица, управляващи ФАИ, могат да 
получат разрешение да предоставят 
управленски услуги за всички или само 
за някои видове ФАИ.
Лица, управляващи ФАИ, могат да 
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност 
като управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/65/EО.

Член 8в
Процедура за издаване на разрешение 

за упражняване на дейност
Лице, управляващо ФАИ, което 
подава заявление за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, представя следната 
информация на компетентните 
органи на държавата-членка, в която 
се намира регистрираното му 
седалище:
а) информация за самоличността на 
акционерите или членовете на 
лицето, управляващо ФАИ, преки или 
непреки, физически или юридически 
лица, които имат квалифицирано 
участие, и за размера на това 
участие;
б) програма за дейността, 
включително информация как 
лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да изпълни своите 
задължения съгласно приложимите 
разпоредби на глави ІІІ, ІV, V, VI и VII;
в) информация относно видовете 
ФАИ, които възнамерява да 
управлява;
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г) когато е приложимо, информация 
относно договореностите за 
делегиране на трети страни на 
съществени или важни функции, 
свързани с управленските услуги, 
както е посочено в член 18 и в член 35, 
когато последният се прилага;
д) информация относно 
договореностите за съхраняване на 
активите на ФАИ.
Главното седалище на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да бъде в 
същата държава-членка, в която се 
намира неговото регистрирано 
седалище.

Член 8г
Условия за предоставяне на 

разрешение за упражняване на 
дейност

1. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
предоставят разрешение за 
упражняване на дейност само ако са 
убедени, че лицето, управляващо 
ФАИ, е в състояние да изпълни 
условията на настоящата директива.
Разрешението за упражняване на 
дейност важи за всички държави-
членки.
2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
отказват да издадат разрешение за 
упражняване на дейност, ако са 
възпрепятствани да изпълнят 
правилно своите функции по надзора 
поради:
а) законовите, подзаконовите или 
административните разпоредби на 
трета държава, на които са 
подчинени едно или повече физически 
или юридически лица, с които лицето, 
управляващо ФАИ, поддържа тесни 
връзки, както е определено в член 4, 
параграф 31 от Директива 
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2004/39/EО;
б) трудности във връзка с 
прилагането на тези законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби.
3. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да ограничат обхвата на 
разрешението за упражняване на 
дейност, по-специално по отношение 
на вида ФАИ, който управляващото 
ФАИ лице има право да управлява.
4. Компетентните органи 
информират подалия заявлението в 
срок от два месеца от подаването на 
пълно заявление дали е предоставено 
или отказано разрешение за 
упражняване на дейност.
При отказ за издаване на разрешение 
за упражняване на дейност или 
налагане на ограничения се посочват 
мотивите.
5. Лицето, управляващо ФАИ, може 
да започне да предоставя управленски 
услуги в държавата-членка по 
произход веднага след като му бъде 
предоставено разрешение за 
упражняване на дейност.

Член 8д
Допълнителни уведомления и промени 

в обхвата на разрешението за 
упражняване на дейност

В срок от 30 дни след въвеждането й 
лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход за 
всякаква промяна по отношение на 
информацията, предоставена в 
първоначалното заявление, която 
може съществено да повлияе на 
условията, при които е издадено 
разрешението за упражняване на 
дейност, по-специално съществени 
промени в инвестиционната 
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стратегия и политика на всеки 
управляван от него ФАИ, промени в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните документи, както и в 
самоличността на всеки 
допълнителен ФАИ, който 
управляващо ФАИ лице възнамерява 
да управлява.
В случай че предложената промяна е 
в противоречие с ограничения по 
отношение на обхвата на 
разрешението за упражняване на 
дейност, наложени от 
компетентните органи в държавата-
членка по произход, лицето, 
управляващо ФАИ, уведомява тези 
компетентни органи преди 
въвеждането на промяната и в срок 
от един месец от получаването на 
нотификацията те или одобряват, 
или налагат ограничения, или 
отхвърлят промяната.

Член 8е
Отнемане на разрешението за 

упражняване на дейност
Компетентните органи могат да 
отнемат разрешението за 
упражняване на дейност, издадено на 
лице, управляващо ФАИ, в случай че 
то:
1. е получило разрешение за 
упражняване на дейност посредством 
неверни твърдения или по всякакъв 
друг неправомерен начин;
2. вече не отговаря на условията, 
съгласно които е предоставено 
разрешението за упражняване на 
дейност;
3. допуснало е сериозно или 
систематично нарушение на 
разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата 
директива.
Преди да бъде отнето разрешение за 
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упражняване на дейност, 
компетентните органи вземат 
предвид интересите на 
инвеститорите във ФАИ и се 
стремят да постигнат или да 
улеснят постигането на подходящи 
договорености за последващото 
управление на ФАИ в съответствие с 
тези условия.

Член 8ж
Общи принципи

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
предоставят управленските си услуги 
на ФАИ, установени в рамките на 
Общността, само ако постоянно 
спазват разпоредбите на 
настоящата директива.
Лицата, управляващи ФАИ:
а) при изпълнение на своите дейности 
действат честно, справедливо и с 
необходимите умения, грижа и 
старание;
б) действат в най-добрия интерес на 
управлявания от тях ФАИ и на 
инвеститорите на този ФАИ 
(колективно в съответствие с 
учредителните документи на ФАИ);
в) спазват законодателството и 
разпоредбите по отношение на 
целостта на пазара; както и
г) гарантират равноправното 
третиране на всички инвеститори на 
ФАИ.
Никой инвеститор няма право на 
преференциално третиране, освен ако 
това не е оповестено на всички 
инвеститори.
2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, като посочва критериите, 
които следва да се използват от 
компетентните органи за оценка на 
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това дали лицата, управляващи ФАИ, 
спазват своето задължение по 
параграф 1, които критерии са 
подходящи и пропорционални, като се 
отчитат разликите в размера, 
ресурсите, сложността, характера, 
инвестициите, инвестиционните 
стратегии и техники, структурите и 
инвеститорите на различните ФАИ.

Член 8з
Конфликт на интереси

1. Държавите-членки изискват от 
лицата, управляващи ФАИ, да 
предприемат всички подходящи 
стъпки за установяване на 
възникнали в процеса на управление на 
един или повече ФАИ конфликти на 
интереси между лицата, 
управляващи ФАИ, включително 
техните ръководители, служители 
или всяко лице, пряко или непряко 
свързано с тях чрез упражняването 
на контрол, от една страна, и 
инвеститорите в управлявания от 
тях ФАИ, от друга страна, или 
между двама инвеститори.
Лицата, управляващи ФАИ, 
поддържат и осъществяват 
ефективни организационни и 
административни мерки с оглед 
предприемането на всички подходящи 
стъпки за предотвратяването на 
неблагоприятното въздействие на 
конфликтите на интереси върху 
интересите на ФАИ и неговите 
инвеститори.
Когато това е подходящо и 
пропорционално от гледна точка на 
характера, мащаба и сложността на 
тяхната дейност, лицата, 
управляващи ФАИ, отделят в 
собствената си работна среда 
задачите и отговорностите, които 
могат да бъдат считани за 
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несъвместими една с друга. Лицата, 
управляващи ФАИ, преценяват дали в 
техните работни условия могат да 
съществуват други съществени 
конфликти на интереси и ги обявяват 
пред инвеститорите на ФАИ.
2. Когато организационните мерки, 
предприети от управляващите ФАИ 
лица с цел решаването на конфликти 
на интереси, не са достатъчни да 
гарантират с достатъчна увереност, 
че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на 
интересите на инвеститорите, 
управляващите ФАИ лица ясно 
обявяват пред инвеститорите общия 
характер или източниците на 
потенциален конфликт на интереси, 
преди да осъществят дейност от 
тяхно име, и разработват подходящи 
политики и процедури.

Член 8и
Първоначален и оборотен капитал

Управляващите ФАИ лица 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 50 000 евро.
Независимо от размера на 
изискваните средства, определени в 
първа алинея, собствените средства 
на управляващите ФАИ лица, 
различни от лица, управляващи само 
ФАИ, които:
а) не използват ливъридж; и
б) не предвиждат права на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на ФАИ,
не могат да бъдат по-малко от 
размера, изискван съгласно член 21 от 
Директива 2006/49/ЕО. Изискваният 
общ размер на собствените средства 
обаче не надхвърля 1 000 000 евро.
За целите на алинея втора следните 
портфейли се считат за портфейли 



PE439.125v04-00 76/165 AM\804981BG.doc

BG

на лице, управляващо ФАИ:
а) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ 
лице, включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в 
съответствие с член 18, но с 
изключение на портфейли, които то 
управлява въз основа на делегиране.

Член 8й
Годишен доклад

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно 
от четири месеца след края на 
финансовата година, а в случаите, 
когато се изисква информация от 
трети страни (например одит на 
базови инвестиции на ФАИ) – не по-
късно от шест месеца след края на 
финансовата година.
2. В годишния доклад се съдържа най-
малко следното:
а) баланс или отчет за активите и 
пасивите;
б) отчет за приходите и разходите за 
финансовата година;
в) отчет за дейността през 
финансовата година.
3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, се 
изготвя в съответствие със 
счетоводните стандарти или 
принципи, изисквани от правилника 
или учредителните документи на 
ФАИ, и се проверява от едно или 
повече лица, имащи право по закон да 
одитират счетоводни документи в 
съответствие с Директива 
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2006/43/ЕО. Докладът на одитора 
заедно с евентуалните резерви се 
включва без съкращения в годишния 
отчет.
4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
формата и съдържанието на 
годишния доклад. Тези актове са 
подходящи и пропорционални и са 
приспособени към вида управляващо 
ФАИ лице, за което се прилагат, и 
към ФАИ, за което се отнася 
докладът, като се отчитат 
разликите в размера, ресурсите, 
сложността, характера, 
инвестициите, инвестиционните 
стратегии и техники, структурите и 
инвеститорите на различните видове 
управляващи ФАИ лица и 
управляваните от тях ФАИ.

Член 8к
Предоставяне на информация на 

инвеститорите
1. Управляващите ФАИ лица 
осигуряват получаването на следната 
информация от инвеститорите на 
ФАИ, преди те да инвестират във 
ФАИ, както и на последващи
изменения, доколкото това е 
приложимо за съответния ФАИ:
а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на 
всички видове активи, в които ФАИ 
може да инвестира, и на техниките, 
които той може да прилага, както и 
на всички рискове, свързани с тях, на 
всички приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, 
при които ФАИ може да използва 
ливъридж, на позволените видове и 
източници на ливъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения за използването 
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на ливъридж;
б) описание на процедурите, с които 
ФАИ може да променя 
инвестиционната си стратегия или 
инвестиционната си политика, или и 
двете;
в) описание на правните последствия 
на установените във връзка с 
инвестицията договорни 
взаимоотношения, включително 
информация за юрисдикцията, 
приложимото право и наличието или 
липсата на правни инструменти за 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения на територията, на 
която е установен фондът;
г) ако е приложимо, данни за 
идентификация на настоящия или 
предложения депозитар, оценител, 
одитор и на всички други настоящи 
или предложени доставчици на услуги 
на ФАИ с критично или голямо 
значение, както и описание на 
техните задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение;
д) описание на всички съществени или 
важни делегирани управленски 
функции и на самоличността на 
третото лице, на което са 
делегирани такива функции;
е) описание на процедурата на ФАИ за 
оценяване и когато е приложимо, на 
моделите за оценяване на активи,
включително на използваните 
методи за оценка на активи, чиято 
стойност е трудно да се определи;
ж) когато ФАИ предоставя 
възможност за упражняване на права 
на обратно изкупуване, описание на 
управлението на ликвидния риск на 
ФАИ, включително правата на 
обратно изкупуване, както при 
обичайни, така и при извънредни 
обстоятелства, съществуващите 
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споразумения за обратно изкупуване с 
инвеститорите и начина, по който 
управляващото ФАИ лице осигурява 
справедливо третиране на 
инвеститорите;
з) описание на всички такси, 
комисиони и разходи, които пряко или 
косвено се поемат от 
инвеститорите;
и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или 
правото да получи преференциално 
третиране, описание на 
преференциалното третиране и на 
това, дали има някаква връзка между 
управляващото ФАИ лице и този 
инвеститор;
й) последния годишен доклад, ако има 
такъв доклад във връзка с ФАИ;
к) потвърждение, че за 
управляващото ФАИ лице важат 
капиталовите изисквания съгласно 
член 14 или че то има сключена 
застраховка за професионална 
отговорност на подходящо равнище, 
каквото е достъпно на пазара; и
л) ако управляващото ФАИ лице е под 
праговете, определени в член 2, 
параграф 2, буква а), или поради друга 
причина за него не се прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива, деклариране на този 
факт.
2. За всеки управляван от него ФАИ с 
права на обратно изкупуване 
управляващото ФАИ лице периодично 
предоставя на инвеститорите 
информация относно:
а) процента на активите на ФАИ, 
които подлежат на специално 
третиране поради ниско ликвидния 
им характер;
б) всички нови подходи за управление 
на ликвидността на ФАИ;
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в) настоящия рисков профил на ФАИ 
и системите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ 
лице за управление на тези рискове.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията на управляващите 
ФАИ лица за оповестяване на 
информация и честотата, с която се 
прави това оповестяване по смисъла 
на параграф 2. Тези актове са 
приспособени към вида управляващо 
ФАИ лице, за което се прилагат, и са 
пропорционални, като наред с другото 
се отчитат разликите в размера, 
ресурсите, сложността, характера, 
инвестициите, инвестиционните 
стратегии и техники, структурите и 
инвеститорите на различните видове 
управляващи ФАИ лица.

Член 8л
Задължения за докладване на 

компетентните органи
1. Управляващите ФАИ лица 
докладват редовно на 
компетентните органи в своята 
държава-членка по произход относно 
основните пазари и инструменти при 
търговията им от името на 
управляваните от тях ФАИ.
Те предоставят обобщена 
информация относно основните 
инструменти, с които търгуват, 
относно пазарите, на които са 
членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните 
концентрации за всеки управляван от 
тях ФАИ.
2. За всеки управляван от тях ФАИ, за 
който се упражняват права на 
обратно изкупуване, управляващите 
ФАИ лица предоставят на 
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компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:
а) процента на активите на ФАИ, 
които подлежат на специално 
третиране поради ниско ликвидния 
им характер;
б) всички нови подходи за управление 
на ликвидността на ФАИ;
в) действителния рисков профил на 
ФАИ и способите за управление на 
риска, прилагани от управляващото 
ФАИ лице за управлението на този 
рисков профил;
г) основните категории активи, в 
които е инвестирал ФАИ;
д) когато е приложимо, използването 
на къси продажби през отчетния 
период.
3. За всеки управляван от тях ФАИ 
управляващите ФАИ лица 
предоставят на компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход следните документи:
а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова 
година, в срок от четири или шест 
месеца – по целесъобразност – от 
края на съответните периоди;
б) подробен списък на всички 
управлявани от тях ФАИ в края на 
всяко тримесечие.
4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3, както и 
тяхната честота. Тези актове са 
подходящи и пропорционални и са 
приспособени към вида управляващо 
ФАИ лице и вида ФАИ, за които се 
прилагат, като наред с другото се 
отчитат разликите в размера, 
ресурсите, сложността, характера, 
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инвестициите, инвестиционните 
стратегии и техники, структурите и 
инвеститорите на различните видове 
управляващи ФАИ лица.

Член 8м
Предлагане на акции или дялове на 

ФАИ в държавата-членка по произход
1. Управляващо ФАИ лице, получило 
разрешение за упражняване на 
дейност, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ на професионални 
инвеститори в своята държава-
членка по произход.
2. Управляващото ФАИ лице 
уведомява компетентните органи на 
своята държава-членка по произход в 
срок от 30 дни след окончателното 
приключване на процеса на записване 
за акции или дялове във ФАИ (или в 
случай на ФАИ, при които няма 
определен стартов период, а са 
открити за записване през целия срок 
на съществуването им – в срок от 30 
дни след приемането на 
първоначалното записване) по 
отношение на всеки търгуван от него 
ФАИ.
Уведомлението включва:
а) данни за идентификация на ФАИ и 
за мястото на установяване на ФАИ;
б) правилника или учредителните 
документи на ФАИ;
в) описание или всяка друга 
информация относно ФАИ, която е 
предоставена на разположение на 
инвеститорите;
г) подробности относно мерките, 
предприети, за да се гарантира, че 
ФАИ се предлагат само на 
професионални инвеститори или ако 
съответната държава-членка 
разрешава ФАИ да се предлагат на 
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инвеститори на дребно, че се спазват 
всички приложими ограничения, 
включително в случаите, в които 
управляващото ФАИ лице разчита на 
дейността на независими правни 
субекти за предоставянето на 
инвестиционни услуги по отношение 
на неговите ФАИ.
3. При спазване на мерките за 
прилагане, посочени във втора алинея, 
и при условие че тези мерки не 
възпрепятстват предлагането на 
ФАИ на професионални инвеститори, 
компетентните органи могат да 
налагат ограничения или условия за 
предлагането на ФАИ на тяхна 
територия в съответствие с 
настоящия член.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, определящи по-конкретно вида 
ограничения или условия, които 
могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в 
съответствие с втора алинея от 
настоящия параграф. Тези актове не 
разрешават ограничения или условия, 
които възпрепятстват предлагането 
на ФАИ на професионални 
инвеститори.

Член 8н
Възможности за държавите-членки 
да разрешават предлагане на ФАИ на 

инвеститори на дребно
Държавите-членки могат да 
разрешават предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхна 
територия.
За тази цел държавите-членки могат 
да налагат на управляващите ФАИ 
лица или на ФАИ изисквания, които 
да са различни от наложените 
съгласно настоящата директива.
Държава-членка, която разрешава 
предлагането на ФАИ на 



PE439.125v04-00 84/165 AM\804981BG.doc

BG

инвеститори на дребно, разрешава на 
всяко управляващо ФАИ лице, 
получило разрешение за упражняване 
на дейност съгласно настоящата 
директива, да предлага ФАИ на 
инвеститори на дребно на същата 
база и при същите изисквания, както 
и националните управляващи ФАИ 
лица, независимо от мястото на 
установяване на управлявания от 
съответното лице ФАИ.
Държавите-членки, които 
разрешават предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхна 
територия, информират Комисията 
в рамките на една година от датата, 
посочена в член 54, параграф 1, 
относно:
а) видовете ФАИ, които 
управляващите ФАИ лица могат да 
предлагат на инвеститори на дребно 
на тяхна територия;
б) всички допълнителни изисквания, 
които държавата-членка налага за 
предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхна 
територия.
Държавите-членки информират 
Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Член 8о
Условия за предлагане в други 

държави-членки
1. Управляващо ФАИ лице, получило 
разрешение за упражняване на 
дейност, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ на професионални 
инвеститори в друга държава-членка. 
Когато управляващо ФАИ лице, 
получило разрешение за упражняване 
на дейност, предлага на 
професионални инвеститори акции 
или дялове на управляван от него 
ФАИ в друга държава-членка, то 
представя следните документи на 
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компетентните органи в своята 
държава-членка по произход в срок от 
30 дни след получаването на 
средствата от инвеститорите в 
другата държава-членка, записали 
акции или дялове във ФАИ:
а) уведомително писмо за 
идентификация на ФАИ, които то 
предлага, и информация относно 
мястото на установяване на ФАИ;
б) правилника или учредителните 
документи на ФАИ;
в) описание или всяка друга 
информация относно ФАИ, която е 
предоставена на разположение на 
инвеститорите;
г) посочване на държавата-членка, в 
която дялове или акции на управляван 
от него ФАИ са предложени на 
професионални инвеститори;
д) установените споразумения за 
предлагане на ФАИ и, когато е 
приложимо, информация за 
споразуменията за избягване на 
предлагането на дялове или акции на 
този ФАИ на инвеститори на дребно.
2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
предават посочената в параграф 1 
пълна документация не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
нейното приемане на 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която са 
предложени акции или дялове на 
ФАИ. Те прилагат уверение, че 
съответното управляващо ФАИ лице 
е получило разрешение за 
упражняване на дейност.
3. След предаването на 
документацията компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход уведомяват незабавно 
управляващото ФАИ лице за 
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предаването на документацията.
4. Приемащите държави-членки не 
налагат каквито и да е допълнителни 
изисквания за съответните лица, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
въпросите, които са в приложното 
поле на настоящата директива, но 
посочените в параграф 1, буква д) 
споразумения, свързани с 
предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно, са обект на 
правните норми и на надзор в 
приемащата държава-членка.
5. Държавите-членки гарантират, че 
предвидените в параграф 1 
уведомително писмо и уверение са
предоставени на език, обичайно 
използван в сферата на 
международните финанси.
Държавите-членки гарантират, че 
предаването и попълването по 
електронен път на документите, 
посочени в параграф 2, се допуска от 
техните компетентни органи.
6. При промяна на някоя от 
подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
писмено компетентните органи на 
своята държава-членка по произход за 
тази промяна в срок от 30 дни от 
прилагането й.
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информират незабавно 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка за тези 
промени.
7. В съответствие с членове 49а, 49б и 
49в Комисията приема делегирани 
актове за определяне на:
а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на 
уведомителното писмо;
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б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уверението.

Or. en

Обосновка

За лицата, управляващи портфейли на ФАИ, които не използват ливъридж и чиито 
управлявани активи не надхвърлят 1 млрд. евро, не следва да се прилагат всички 
задължения съгласно настоящата директива. Всяко регламентиране, което се налага 
на тези управляващи ФАИ лица, следва да бъде много внимателно пригодено към 
ограничените рискове, съществуващи при тях.

Изменение 599
Pascal Canfin

Предложение за директива
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за работата на лицата, 
управляващи ФАИ

Условия за функционирането на ФАИ 
и работата на управляващите ги лица

Or. en

Обосновка

Условията се отнасят както за функционирането на ФАИ, така и за работата на 
управляващите ги лица.

Изменение 600
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
предоставят управленските си услуги в 
рамките на Общността, само ако 
постоянно спазват разпоредбите на 

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
предоставят трансграничните си
управленски услуги в рамките на 
Общността, само ако постоянно спазват 
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настоящата директива: разпоредбите на настоящата директива:

Or. en

Изменение 601
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
предоставят управленските си услуги в 
рамките на Общността, само ако 
постоянно спазват разпоредбите на 
настоящата директива:

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
предоставят трансграничните си
управленски услуги в рамките на 
Общността, само ако постоянно спазват 
разпоредбите на настоящата директива:

Or. en

Изменение 602
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) установяват принципите на 
практики за определяне на 
възнагражденията, които 
противодействат на желанието за 
краткосрочна печалба и гарантират 
дългосрочните интереси на 
управляващите ФАИ лица и на 
инвеститорите;

Or. de
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Изменение 603
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки могат да 
изискват от управляващите ФАИ 
лица да оповестяват ежегодно своята 
обща вътрешна политика за 
определяне на възнагражденията.

Or. en

Обосновка

Определянето на възнагражденията следва да остане частен въпрос между ФАИ, 
лицата, управляващи ФАИ, техните инвеститори и компетентните органи.

Изменение 604
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, уточняващи критериите, които 
трябва да бъдат използвани от 
компетентните органи, когато 
преценяват дали лицето, управляващо 
ФАИ, спазва задължение си по 
параграф 1.

2. Комисията може да определи, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49, 49а и 49 б, мерки, 
уточняващи критериите, които трябва 
да бъдат използвани от компетентните 
органи, когато преценяват дали лицето, 
управляващо ФАИ, спазва 
задължението си по параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.

Изменение 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Определяне на възнагражденията

1. Държавите-членки изискват от 
управляващите ФАИ лица да 
прилагат политики и практики на 
определяне на възнагражденията, 
които съответстват на и 
насърчават разумното и ефективно 
управление на риска и не насърчават 
поемането на прекомерни рискове или 
на такива, които не съответстват 
на рисковия профил, правилника на 
фонда или учредителните актове на 
управлявания от тях ФАИ.
Тези политики и практики са
цялостни и пропорционални на 
естеството, обхвата и сложността 
на дейностите на управляващото 
ФАИ лице и на управлявания от него 
ФАИ. При всички случаи се спазват 
принципите, определени в 
приложение І.
2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49a, 
49б и 49в, допълнително уточняващи 
принципите, описани в приложение І. 
CESR гарантира приемането на 
насоки относно разумните политики 
на определяне на възнагражденията, 
съответстващи на принципите, 
определени в приложение І. Тези 
насоки са съобразени също така с 
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принципите на разумните политики 
на определяне на възнагражденията, 
установени в Препоръка на 
Комисията от 30 април 2009 г. за 
политиките на възнаграждение в 
сектора на финансовите услуги, и 
отчитат мащаба на управляващото 
ФАИ лице и на управлявания от него 
ФАИ, вътрешната им организация, 
както и естеството, обхвата и 
сложността на техните дейности. 
CEBS сътрудничи тясно с CESR за 
гарантиране на приемането на насоки 
относно политиките на определяне 
на възнагражденията.

Or. en

Обосновка

Мерките по определянето на възнагражденията следва да бъдат приложими за целия 
финансов сектор, за да се избегне поемането на прекомерни рискове. Тези мерки 
трябва да бъдат задължителни, а не само препоръчителни. Те по-специално трябва 
да обхващат един от ключовите елементи на това определяне на възнагражденията, 
т.е. отсроченото възнаграждение. Основните принципи трябва да бъдат определени 
в директивата, но по-подробните правила следва да бъдат оставени за равнище 2 и 3. 
На равнището на насоките принципите трябва да бъдат определени конкретно 
според мащаба и типа ФАИ и управляващите ФАИ лица.

Изменение 606
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Определяне на възнагражденията

1. Държавите-членки изискват от 
управляващите ФАИ лица да 
прилагат политики и практики на 
определяне на възнагражденията, 
които съответстват на и 
насърчават разумното и ефективно 
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управление на риска и създаването на 
дългосрочна стойност, но не 
насърчават поемането на прекомерни 
рискове, несъответстващо на 
рисковия профил, правилника на 
фонда или учредителните актове на 
управлявания от тях ФАИ.
2. Тези политики и практики са 
пропорционални на естеството, 
обхвата и сложността на 
дейностите на управляващото ФАИ 
лице и на управлявания от него ФАИ.

Or. en

Обосновка

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.
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Изменение 607
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Политики за определяне на 

възнагражденията
1. Политиката на определяне на 
възнагражденията на управляващото 
ФАИ лице не насърчава поемането на 
рискове, непропорционални на 
рисковия профил на управлявания от 
него ФАИ.
2. При определянето и прилагането на 
политиките за определяне на 
възнагражденията на онези 
категории служители, чиято 
професионална дейност има 
съществено влияние върху рисковия 
профил, управляващите ФАИ лица 
спазват принципите, определени в 
приложение І към Директива 
2010/.../ЕС [за изменение на 
Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО 
по отношение на капиталовите 
изисквания за търговските 
портфейли и за пресекюритизация и 
на надзорния преглед на политиките 
за възнагражденията].
3. Освен това политиката на 
определяне на възнагражденията 
поддържа независимостта на 
функцията по риска, функцията по 
съответствието и оценителската 
функция.

Or. en

Обосновка

Това изменение е насочено към загрижеността за това, че структурата на 
компенсациите може да насърчи поемането на прекомерни рискове. Същевременно 
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формулировката признава специфичното естество на ФАИ. Не се санкционира 
поемането на риск само по себе си, а поемането на риск, непропорционален на 
рисковия профил на ФАИ.

Изменение 608
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Политики за определяне на 

възнагражденията
1. Политиката на определяне на 
възнагражденията на управляващото 
ФАИ лице не насърчава поемането на 
рискове, непропорционални на 
рисковия профил на управлявания от 
него ФАИ.
2. При определянето и прилагането на 
политиките за определяне на 
възнагражденията на онези 
категории служители, чиято 
професионална дейност има 
съществено влияние върху рисковия 
профил, управляващите ФАИ лица 
спазват принципите, определени в 
приложение І към Директива 
2010/.../ЕС [за изменение на 
Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО 
по отношение на капиталовите 
изисквания за търговските 
портфейли и за пресекюритизация и 
на надзорния преглед на политиките 
за възнагражденията].
3. Освен това политиката на 
определяне на възнагражденията 
поддържа независимостта на 
функцията по риска, функцията по 
съответствието и оценителската 
функция.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е насочено към загрижеността за това, че структурата на 
компенсациите може да насърчи поемането на прекомерни рискове. Същевременно 
формулировката признава специфичното естество на ФАИ. Не се санкционира 
поемането на риск само по себе си, а поемането на риск, непропорционален на 
рисковия профил на ФАИ.

Изменение 609
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Политики за определяне на 

възнагражденията
1. Компетентните органи изискват 
от ФАИ и управляващите ФАИ лица 
да прилагат политики и практики на 
определяне на възнагражденията, 
които съответстват на и 
насърчават разумното и ефективно 
управление на риска и не насърчават 
поемането на прекомерни рискове, 
които не съответстват на рисковия 
профил, правилника на фонда или 
учредителните актове на 
управлявания от тях ФАИ. Вземат се 
предвид техническите критерии, 
определени в приложение І.
2. Компетентните органи 
гарантират, че ФАИ и 
управляващите ФАИ лица 
изпълняват изискванията, определени 
в приложение І . 

Or. en
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Обосновка

Необходими са разумни политики за определяне на възнагражденията, за да се 
избегнат стратегиите на поемане на прекомерни рискове.

Изменение 610
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Политики за определяне на 

възнагражденията на лицата, 
управляващи ФАИ

Държавите-членки изискват от 
управляващите ФАИ лица да 
определят и прилагат разумни 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията, които са 
съвместими с ефективното 
управление на риска и гарантират, че
стимулите съответстват на 
дългосрочните интереси на 
управляващите ФАИ лица, ФАИ и 
инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Правилата на ЕС за разумни политики за определяне на възнагражденията за 
кредитните институции и инвестиционните дружества ще бъдат въведени чрез 
изменение на Директива 2006/48/ЕО. За да се осигури последователността на 
политиката на ЕС относно 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. Компетентните органи на държавите-членки трябва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и прилагане на спазването на настоящите 
правни норми.
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Изменение 611
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Политики за определяне на 

възнагражденията

Лицата, управляващи ФАИ, 
определят и прилагат разумни 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията, които 
съответстват на ефективното 
управление на риска и създаването на 
дългосрочна стойност.

Or. en

Изменение 612
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Уведомяване

Лицата, управляващи ФАИ, 
информират компетентните органи 
на държавите-членки относно 
характеристиките на своите 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията.

Or. en

Обосновка

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
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Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Изменение 613
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Уведомяване

Лицата, управляващи ФАИ, 
информират компетентните органи 
на държавите-членки относно 
характеристиките на своите 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията.

Or. en
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Изменение 614
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Уведомяване

Лицата, управляващи ФАИ, 
информират съответните 
компетентни органи относно 
характеристиките на своите 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията.

Or. en

Обосновка

Правилата на ЕС за разумни политики за определяне на възнагражденията за 
кредитните институции и инвестиционните дружества ще бъдат въведени чрез 
изменение на Директива 2006/48/ЕО. За да се осигури последователността на 
политиката на ЕС относно 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. Компетентните органи на държавите-членки трябва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и прилагане на спазването на настоящите 
правни норми.

Изменение 615
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 9 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в
Компетентни органи

Компетентните органи на 
държавите-членки могат да 
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предприемат ответни действия и 
подходящи корективни мерки, за да 
противодействат на рискове, които 
могат да доведат до неприлагане на 
разумни политики и практики за 
определяне на възнагражденията от 
страна на управляващо ФАИ лице.

Or. en

Обосновка

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Изменение 616
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 9 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в
Компетентни органи

Компетентните органи на 
държавите-членки могат да 
предприемат ответни действия и 
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подходящи корективни мерки, за да 
противодействат на рискове, които 
могат да доведат до неприлагане на 
разумни политики и практики за 
определяне на възнагражденията от 
страна на управляващо ФАИ лице.

Or. en

Изменение 617
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 9 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9г
Политики за определяне на 

възнагражденията на лицата, 
управляващи ФАИ

За целите на първия параграф 
държавите-членки гарантират на 
своите компетентни органи 
правомощия за налагане на финансови 
и нефинансови санкции или мерки.
Такива санкции или мерки са 
ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект.

Or. en

Обосновка

Правилата на ЕС за разумни политики за определяне на възнагражденията за 
кредитните институции и инвестиционните дружества ще бъдат въведени чрез 
изменение на Директива 2006/48/ЕО. За да се осигури последователността на 
политиката на ЕС относно 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. Компетентните органи на държавите-членки трябва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и прилагане на спазването на настоящите 
правни норми.
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Изменение 618
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 9 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9д
Политики за определяне на 

възнаграждението на лицата, 
управляващи ФАИ

С цел гарантиране на последователно 
прилагане в Съюза Комисията 
определя, не по-късно от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49в 
задължителни насоки относно 
разумни политики за определяне на 
възнагражденията на лицата, 
управляващи ФАИ. Тези насоки следва 
да гарантират спазването на 
приложимите елементи от 
разпоредбите, посочени в 
приложение V към Директива 
2006/48/ЕО.

Or. en

Обосновка

Правилата на ЕС за разумни политики за определяне на възнагражденията за 
кредитните институции и инвестиционните дружества ще бъдат въведени чрез 
изменение на Директива 2006/48/ЕО.  За да се осигури последователността на 
политиката на ЕС относно 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. Компетентните органи на държавите-членки трябва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и налагане на спазването на настоящите правни 
норми.
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Изменение 619
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки:

3. Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в мерки:

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.

Изменение 620
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
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Изменение 621
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не се прилага за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито дялове се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
планирано освобождаване от 
активите в рамките на определен 
срок.

Or. en

Обосновка

За индустриалните холдингови дружества не съществуват потенциални конфликти 
на интереси от вида, посочен в член 10. Съгласно националното дружествено право 
управителните съвети на такива дружества имат фидуциарно задължение спрямо 
акционерите.

Изменение 622
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени и 
подлежат на отделен преглед. 

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени,
доколкото това е целесъобразно и 
съразмерно предвид естеството, 
мащаба и сложността на лицата, 
управляващи ФАИ, и ФАИ, които те 
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управляват. 

Or. en

Обосновка

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Изменение 623
Carl Haglund

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени и 
подлежат на отделен преглед.

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени,
доколкото това е целесъобразно и 
съразмерно предвид естеството, 
мащаба и сложността на лицата, 
управляващи ФАИ, и ФАИ, които те 
управляват.

Or. en

Обосновка

Изискването всички лица, управляващи ФАИ, да поддържат разделени функции не е 
необходимо, по-съществено е да се гарантира пропорционалността на изискваните 
мерки.
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Изменение 624
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени и 
подлежат на отделен преглед.

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени,
доколкото това е целесъобразно и 
съразмерно предвид естеството, 
мащаба и сложността на лицата, 
управляващи ФАИ, и ФАИ, които те 
управляват.

Or. en

Обосновка

Счита се за неоправдано скъпо и непропорционално да се изисква всички лица, 
управляващи ФАИ, да поддържат напълно разделени функции, както се признава в 
компромисното предложение на шведското председателство и косвено от 
изменение 16 в доклада Gauzès.

Изменение 625
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато не се счита за 
целесъобразно или съразмерно за лице, 
управляващо ФАИ, да установи и 
поддържа разделени функции по 
управление на риска и на портфейла, 
това лице трябва най-малко да може 
да докаже, че процесът на управление 
на риска изпълнява изискванията на 
настоящия член и е непрекъснато 
ефективен.

Or. en



AM\804981BG.doc 107/165 PE439.125v04-00

BG

Обосновка

Настоящото изменение е следствие на изменението на Syed Kamall на член 3 
буква па).

Изменение 626
Carl Haglund

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато не се счита за целесъобразно 
или съразмерно за лице, управляващо 
ФАИ, да установи и поддържа 
разделени функции по управление на 
риска и на портфейла, това лице 
трябва да може да докаже, че 
процесът на управление на риска 
изпълнява изискванията на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Изискването всички лица, управляващи ФАИ, да поддържат разделени функции не е 
необходимо, по-съществено е да се гарантира пропорционалността на изискваните 
мерки. Настоящото изменение следва логиката на изменението на член 11, параграф 
1, предложенот от Carl Haglund.

Изменение 627
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
системи за управление на риска, за да 
измерват и контролират подходящо 
всички рискове, които са свързани с
всяка инвестиционна стратегия за ФАИ, 

2. Лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
системи за управление на риска, за да 
измерват, контролират и управляват 
подходящо всички рискове, които се 
отнасят за всяка инвестиционна 
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и на които всеки ФАИ е или може да 
бъде изложен.

стратегия за ФАИ, и на които всеки 
ФАИ е или може да бъде изложен. 
Управлението на риска е съобразено с 
естеството, мащаба и сложността 
на ФАИ.

Or. en

Обосновка

При определянето на подходяща процедура на управление на риска следва да се вземат 
предвид съответният мащаб и инвестиционната стратегия.

Изменение 628
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато лицето, управляващо ФАИ, 
ползва услугите на основен брокер, на 
това се дава материален израз чрез 
договор. По-специално възможността 
за прехвърляне и повторна употреба 
на активи на ФАИ се посочва ясно и е 
в съответствие с правилника на 
ФАИ. Депозитарят се уведомява за 
договора. Договорът между лицето, 
управляващо ФАИ, и депозитаря 
предвижда задължението за 
уведомяване. Преди да инвестират във 
ФАИ, инвеститорите се уведомяват 
за тази клауза и им се предоставя 
актуална информация относно 
самоличността на основния брокер.
По-специално инвеститорите се 
информират за евентуалното 
прехвърляне на отговорности на 
основния брокер, включително в 
случай на загуба на финансови 
инструменти. В този случай 
забавата за възстановяване е в 
съответствие с условията на 
договора между лицето, управляващо 
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ФАИ, и основния брокер.
Лицата, управляващи ФАИ, 
проявяват необходимите умения, 
грижа и старание при избора и 
назначаването на основни брокери, с 
които са сключили договор.

Or. en

Изменение 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в 
къси продажби, когато инвестират 
от името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

заличава се

Or. en

Обосновка

Искане за съответна хоризонтална мярка.
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Изменение 630
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в 
къси продажби, когато инвестират 
от името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

заличава се

Or. en

Обосновка

Считаме, че късите продажби са прекалено важен въпрос, за да бъде той решаван ad 
hoc, както и че не е свойствен единствено за лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове. Следователно той следва да бъде разгледан в рамките на 
предстоящия преглед на Директивата за пазарната злоупотреба.

Изменение 631
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в 
къси продажби, когато инвестират 

заличава се
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от името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

Or. en

Обосновка

Регулирането на късите продажби не само за ФАИ, а и за останалите участници на 
пазара, които не са обхванати от Директивата за лицата, управляващи ФАИ, в 
хоризонтални мерки, обхващащи всички участници на пазара, не следва да бъде 
включвано в специфична директива, каквато е директивата за лицата, управляващи 
ФАИ. Във връзка с това Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа 
(CESR) и Международната организация за комисиите по ценни книжа (МОКЦК) 
работят върху възможни рамки. Освен това Комисията създава неприемлива степен 
на правна несигурност, тъй като не дава определение на късата продажба. Член 11, 
параграф 4 следва да бъде заличен, а не да се изменя, както предлага докладчикът в 
изменения 53, 54 и 55.

Изменение 632
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в 
къси продажби, когато инвестират 
от името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 

заличава се
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достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

Or. en

Обосновка

Други участници на пазара, различни от лицата, управляващи ФАИ, се ангажират с 
къси продажби, поради което трябва да бъде възприет цялостен подход, за да се 
гарантират условия на равнопоставеност и да се избегне регулаторен арбитраж.

Изменение 633
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в 
къси продажби, когато инвестират от 
името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

4. Лица, управляващи ФАИ, които 
участват в къси продажби, когато 
инвестират от името на един или повече 
ФАИ, гарантират, че се спазват 
разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО 
(пазарна злоупотреба) относно 
късите продажби.
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Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се приема отделно решение за лицата, управляващи ФАИ. При 
необходимост въпросът следва да се решава в рамките на реформа на Директивата 
за пазарната злоупотреба.

Изменение 634
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ, следват процедури, посредством 
които имат достъп до ценните книжа 
или други финансови инструменти в 
деня, на който лицата, управляващи 
ФАИ, са се задължили да ги 
доставят, и че лицата, управляващи 
ФАИ, прилагат процедура за 
управление на риска, която им 
позволява правилно да управляват 
рисковете, свързани с доставката на 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, които са част от къси 
продажби.

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, лицата, управляващи 
ФАИ, притежават ценните книжа или 
други финансови инструменти в 
началото на акта на късата 
продажба. Държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ, прилагат процедура за 
управление на риска, която им 
позволява правилно да управляват 
рисковете, свързани с доставката на 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, които са част от къси 
продажби.

Or. en

Обосновка

Така наречената „гола“ къса продажба може сериозно да застраши финансовата 
стабилност. Временните мерки, приети от регулаторните органи в държавите-
членки на ЕС и законодателството в САЩ забраниха така наречените „голи“ къси 
продажби на финансовите пазари. ЕС следва да наложи постоянна забрана, за да 
увеличи финансовата стабилност.
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Изменение 635
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ, следват процедури, посредством 
които имат достъп до ценните книжа 
или други финансови инструменти в
деня, на който лицата, управляващи 
ФАИ, са се задължили да ги 
доставят, и че лицата, управляващи 
ФАИ, прилагат процедура за 
управление на риска, която им 
позволява правилно да управляват 
рисковете, свързани с доставката на 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, които са част от къси 
продажби.

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, лицата, управляващи 
ФАИ, притежават ценните книжа или 
други финансови инструменти в
началото на акта на късата 
продажба. Държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ, прилагат процедура за 
управление на риска, която им 
позволява правилно да управляват 
рисковете, свързани с доставката на 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, които са част от къси 
продажби.

Or. en

Обосновка

Така наречената „гола“ къса продажба може сериозно да застраши финансовата 
стабилност. Временните мерки, приети от регулаторните органи в държавите-
членки на ЕС и законодателството в САЩ забраниха така наречените „голи“ къси 
продажби на финансовите пазари. ЕС следва да наложи постоянна забрана, за да 
увеличи финансовата стабилност.

Изменение 636
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в

4. В началото на късата продажба 
лицата, управляващи ФАИ, които 
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къси продажби, когато инвестират 
от името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са част 
от къси продажби.

участват в късата продажба, 
притежават ценните книжа или други 
финансови инструменти. Държавите-
членки гарантират, че лицата, 
управляващи ФАИ, прилагат процедура 
за управление на риска, която им 
позволява правилно да управляват 
рисковете, свързани с доставката на 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, които са част от къси 
продажби.

Or. en

Обосновка

„Голите“ къси продажби са пазарна злоупотреба и следва да бъдат забранени.

Изменение 637
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, 
управляващи ФАИ, които участват в
къси продажби, когато инвестират от 
името на един или повече ФАИ, 
държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, следват 
процедури, посредством които имат 
достъп до ценните книжа или други 
финансови инструменти в деня, на 
който лицата, управляващи ФАИ, са 
се задължили да ги доставят, и че 
лицата, управляващи ФАИ, прилагат 
процедура за управление на риска, 
която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 

4. „Голите“ къси продажби на 
капиталови ценни книжа, 
включително ценни книжа, 
конвертируеми в капиталови ценни 
книжа, са забранени. С цел да могат 
да доставят такива ценни книжа в 
деня на изпълнение на транзакцията 
продавачите гарантират достъп до 
ценните книжа, налични за заемане 
(и контрол върху тези ценни книжа), 
преди да предприемат къси продажби.
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доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са 
част от къси продажби.

Лицата, управляващи ФАИ, които 
участват в къси продажби, разкриват 
информация относно значителни 
къси позиции пред компетентните 
органи на държавите-членки. В 
крайни пазарни ситуации 
компетентният орган на държавата-
членка може да изиска лицето, 
управляващо ФАИ, да докладва за 
всички къси позиции и заети ценни 
книги.
Съответният орган на държавата-
членка споделя информация относно 
късите продажби с ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

„Голата“ къса продажба води до умишлено провалени транзакции с цел манипулация 
на цената на ценните книжа, като по този начин се възползва от арбитраж, или с 
цел избягване на разходите за заемане, свързани с обикновените къси продажби. 
„Голите“ къси продажби, в качеството си на невярно представяне от продавач на 
позицията му на собственик на акции, се забраняват.

Изменение 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното: 

заличава се

а) изискванията за управление на 
риска, които трябва да бъдат 
спазвани от лицата, управляващи 
ФАИ, във връзка с рисковете, които 
те поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ; 
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б) условията, необходими за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
управляват специфични 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.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Правоприлагащите мерки са излишни. Искане за съответна хоризонтална мярка.

Изменение 639
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното: 

заличава се

а) изискванията за управление на 
риска, които трябва да бъдат 
спазвани от лицата, управляващи 
ФАИ, във връзка с рисковете, които 
те поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ; 
б) условията, необходими за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
управляват специфични рискове, 
свързани с операциите по къси 
продажби, включително всякакви 
подходящи ограничения, които може 
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да се необходими за защита на ФАИ 
от необосновано излагане на риск.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Регулирането на късите продажби не само за ФАИ, а и за останалите участници на 
пазара, които не са обхванати от директивата за лицата, управляващи ФАИ, в 
хоризонтални мерки, обхващащи всички участници на пазара, не следва да бъде 
включвано в специфична директива, каквато е директивата за лицата, управляващи 
ФАИ. Във връзка с това Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа 
(CESR) и Международната организация за комисиите по ценни книжа (МОКЦК) 
работят върху възможни рамки. Освен това Комисията създава неприемлива степен 
на правна несигурност, тъй като не дава определение на късата продажба. Член 11, 
параграф 4 следва да бъде заличен, а не да се изменя, както предлага докладчикът в 
изменения 53, 54 и 55.

Изменение 640
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правоприлагащи
мерки, допълнително определящи 
следното: 

5. Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в мерки, 
допълнително определящи изискванията 
за управление на риска, които трябва да 
бъдат спазвани от лицата, управляващи 
ФАИ, във връзка с рисковете, които те 
поемат от името на управлявания от тях 
ФАИ. 

а) изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, във връзка с 



AM\804981BG.doc 119/165 PE439.125v04-00

BG

рисковете, които те поемат от името на 
управлявания от тях ФАИ;

б) условията, необходими за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
управляват специфични 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.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
Други участници на пазара, различни от лицата, управляващи ФАИ, се ангажират с 
къси продажби, поради което трябва да бъде възприет хоризонтален подход, за да се 
гарантират условия на равнопоставеност и да се избегне регулаторен арбитраж.

Изменение 641
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, необходими за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
управляват специфични 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.

заличава се
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 642
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „голите“ къси продажби не се 
разрешават.

Or. en

Обосновка

Транзакциите за къси продажби могат да бъдат считани за инструменти, 
коригиращи пазара, докато на „голите“ къси продажби може да се гледа като на 
чиста спекулация.

Изменение 643
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Лицата, управляващи ФАИ, не са 
длъжни да спазват разпоредбите на 
настоящия член по отношение на 
захранващ ФАИ.

Or. en
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Обосновка

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Изменение 644
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
използват за всеки управляван от тях 
ФАИ подходяща система за
управление на ликвидността и приемат 
процедури, които гарантират, че 
ликвидността на инвестициите на 
ФАИ съответства на поетите 
задължения. 

1. ФАИ разполагат с подходящо 
управление на ликвидността и 
гарантират, че ликвидността на 
техните инвестиции съответства на 
поетите задължения. 

Лицата, управляващи ФАИ, провеждат 
редовно стрес-тестове, както при 
нормални, така и при извънредни 
обстоятелства, свързани с ликвидността, 
и съответно контролират ликвидния 
риск на ФАИ. 

Лицата, управляващи ФАИ, провеждат 
редовно стрес-тестове, както при 
нормални, така и при извънредни 
обстоятелства, свързани с ликвидността, 
и съответно контролират ликвидния 
риск на ФАИ. Резултатите от тези 
стрес-тестове трябва да бъдат 
съобщени на компетентните органи.
Фондовете от затворен тип, които 
не използват ливъридж, са освободени 
от изискванията в настоящия 
параграф.

Or. en
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Обосновка

ФАИ трябва да разполагат с подходящо управление на ликвидността. Надзорният 
орган трябва да има достъп до информацията относно ликвидността.

Изменение 645
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, използват 
за всеки управляван от тях ФАИ 
подходяща система за управление на 
ликвидността и приемат процедури, 
които гарантират, че ликвидността на 
инвестициите на ФАИ съответства на 
поетите задължения. 

1. Лицата, управляващи ФАИ, използват 
за всеки управляван от тях ФАИ 
подходяща система за управление на 
ликвидността и приемат процедури, 
които гарантират, че ликвидността на 
инвестициите на ФАИ съответства на 
поетите задължения и на естеството 
на този ФАИ, инвестиционния 
хоризонт и политиката на обратно 
изкупуване, както е посочено в 
правилника на ФАИ или 
учредителните документи.

Or. en

Обосновка

Вж. управление на риска.

Изменение 646
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че всеки управляван от тях 
ФАИ разполага с политика за обратно 
изкупуване на дялове, която отговоря 
на ликвидния профил на 

2. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ инвестиционната 
стратегия, ликвидният профил и
политиката за обратно изкупуване на 
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инвестициите на ФАИ и която 
трябва да бъде изложена в 
правилника на ФАИ или 
учредителните документи.

дялове са съгласувани.

Or. en

Обосновка

Така, както е предложен от Комисията, член 12, параграф 2 не отчита голямото 
разнообразие от продукти в обхвата. Предложеното изменение позволява да се 
отговори на изискванията на различните продукти.

Изменение 647
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че всеки управляван от тях 
ФАИ разполага с политика за обратно 
изкупуване на дялове, която отговоря 
на ликвидния профил на инвестициите 
на ФАИ и която трябва да бъде 
изложена в правилника на ФАИ или 
учредителните документи.

2. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че всеки управляван от тях 
ФАИ разполага с ликвиден профил на 
инвестициите на ФАИ, който отговаря 
на политиката за обратно изкупуване 
на дялове и който трябва да бъде 
изложен в правилника на ФАИ или 
учредителните документи.

Or. en

Обосновка

Ликвидният профил следва да отговаря на политиката за обратно изкупуване на 
дялове, а не обратното. Това позволява също така различни видове фондове да могат 
да спазват разпоредбите.
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Изменение 648
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи:

заличава се

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, 
и
б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, 
които изкупуват обратно дялове или 
акции по-често от веднъж на половин 
година.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Правоприлагащите мерки са излишни.

Изменение 649
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи:

заличава се

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, 
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и
б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, 
които изкупуват обратно дялове или 
акции по-често от веднъж на половин 
година.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Член 12 излежда достатъчно точен, за да замести правоприлагане на второ равнище.

Изменение 650
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи:

3. Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в мерки, 
определящи:

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, и

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, и

б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, които 
изкупуват обратно дялове или акции по-
често от веднъж на половин година.

б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, които 
изкупуват обратно дялове или акции по-
често от веднъж на половин година.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
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член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.

Изменение 651
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Лицата, управляващи ФАИ, не са 
длъжни да спазват разпоредбите на 
настоящия член по отношение на 
захранващ ФАИ, доколкото 
настоящият член е спазен по 
отношение на съответния 
управляващ ФАИ.

Or. en

Обосновка

Отново, разпоредбите на настоящия член имат истински смисъл единствено в 
контекста на съответното портфолио на управляващ ФАИ за разлика от 
захранващия ФАИ. Не е ясно, например, колко надежден е един стрес-тест на дадено 
портфолио или как системите за управление на ликвидността биха се прилагали в 
условията на захранващ ФАИ. Въпреки това предвиждаме възможността да се 
прилагат разпоредбите, дори и да не са били приложени същите стандарти за 
ликвидността на равнище управляващ ФАИ.
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Изменение 652
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не се прилага за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито дялове се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
планирано освобождаване от 
активите в рамките на определен 
срок.

Or. en

Обосновка

Търгуващите се на борсата индустриални холдингови дружества са дружества от 
затворен тип. Следователно изискванията от предложението относно системата за 
управление на ликвидността и политиката за обратно изкупуване са неприложими. 
Акционерите на търгуващо се на борсата индустриално холдингово дружество могат 
да продават на пазара своите акции.

Изменение 653
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Настоящият член не се прилага по 
отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат права на обратно 
изкупуване, приложими в срок от пет 
години след датата на учредяване на 
всеки ФАИ, нито по отношение на 
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индустриални холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават акции от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
планирано освобождаване от 
активите в рамките на определен 
срок.

Or. en

Обосновка

ФДУ са обикновено от затворен тип и не използват ливъридж. Инвеститорите 
получават средствата си обратно, сред като инвестициите бъдат освободени. 
Паричните средства не се държат по сметки, а се привличат според потребностите 
за инвестиране или плащане на фискирани такси за услуги. Следователно 
изискванията от предложението относно системата за управление на ликвидността 
и политиката за обратно изкупуване са неприложими. Съществува и ограничен 
вторичен пазар за инвеститори, които са били принудени да продадат участията си в 
даден фонд. Размяната на паричните средства и участия става пряко между 
продаващия и купуващия инвеститор.

Изменение 654
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Параграфи 1–3 не се прилагат за 
ФАИ от затворен тип, които не 
използват ливъридж.

Or. en

Обосновка

Не се изисква управление на ликвидността във връзка с възможни искания за обратно 
изкупуване за фондове от затворен тип. Когато във фонд от затворен тип се 
използва ливъридж, това освобождаване не следва да се прилага.
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Изменение 655
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13
Инвестиции в секюритизирани 

позиции

заличава се

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между 
интересите на дружества, които 
пакетират кредити в търгуеми ценни 
книжа и други финансови 
инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:
а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;
б) качествени изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени от 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ.
Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на 
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настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

С настоящия член се търси налагането на ограничение на инвестиционното 
портфолио на самия ФАИ, за разлика от изричната цел на директивата (вж. 
съображение 4). Това съответства и на становището на Европейската централна 
банка от 16 октомври 2009 г.

Изменение 656
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13
Инвестиции в секюритизирани 

позиции

заличава се

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между 
интересите на дружества, които 
пакетират кредити в търгуеми ценни 
книжа и други финансови 
инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:
а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
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емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;
б) качествени изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени от 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ.
Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

С настоящия член се търси налагането на ограничение на инвестиционното 
портфолио на самия ФАИ, за разлика от изричната цел на директивата. Това 
съответства и на становището на Европейската централна банка от 16 октомври 
2009 г.

Изменение 657
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират 
кредити в търгуеми ценни книжа и 
други финансови инструменти 
(инициатори), и лицата, управляващи 
ФАИ, които инвестират в тези ценни 

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
инициатори по реда на член 4, 
точка 40 от Директива 2006/48/ЕО и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
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книжа или финансови инструменти от 
името на един или повече ФАИ, 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи изискванията в 
следните области:

един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:

Or. en

Обосновка

Привеждане в съотвествие и поясняване на определение.

Изменение 658
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират 
кредити в търгуеми ценни книжа и 
други финансови инструменти 
(инициатори), и лицата, управляващи 
ФАИ, които инвестират в тези ценни 
книжа или финансови инструменти от 
името на един или повече ФАИ, 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи изискванията в 
следните области:

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
инициатори по реда на член 4, 
точка 40 от Директива 2006/48/ЕО и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:

Or. en

Обосновка

От инвеститорите не следва да се изисква да гарантират, че 
емитентите/инициаторите запазват нетен икономически интерес в своето 
портфолио, тъй като задължението следва да бъде наложено пряко на 
емитентите/инициаторите. ФАИ имат право да разчитат на представителството 
на емитент/инициатор за периода на съществуване на такива ценни книжа.
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Изменение 659
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
търгуеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:

Държавите-членки предприемат 
всички подходящи стъпки, за да 
гарантират съответствие между 
секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
прехвърляеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49в, 
определящи изискванията в следните 
области:

Or. en

Изменение 660
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ,
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират от името на един или 
повече ФАИ в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., 
включително изискванията, че 
инициаторът: (1) запазва нетен 
икономически интерес от най-малко 5 % 
при всяко подобно емитиране на 
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ценни книжа и (2) описва в проспекта 
или в друга свързана с емитирането 
документация за такива ценни 
книжа, че притежава подобен 
интерес и ще го запази 
(„представителство на 
инициатора”); и

Or. en

Обосновка

От инвеститорите не следва да се изисква да гарантират, че 
емитентите/инициаторите запазват нетен икономически интерес в неговото 
портфолио, тъй като задължението следва да бъде наложено пряко на 
емитентите/инициаторите. ФАИ имат право да разчитат на представителството 
на емитент/инициатор за периода на съществуване на такива ценни книжа.

Изменение 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 10 %;

Or. en
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Изменение 662
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 10 %;

Or. en

Обосновка

Стойността от 5% (предложение COM) съответства на регламента за 
секюритизация за банките (Директива за капиталовите изисквания). В случая на по-
рискови ФАИ, 10% изглежда по-целесъобразен за съответното акумулиране на риска. 
Освен инициатора и лицето, управляващо ФАИ, правоприлагащите мерки следва също 
така да обхващат самите пакетирани кредити (вж. член 13 б а (нов)).

Изменение 663
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
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нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

нетен икономически интерес от най-
малко 5 %. Лицето, управляващо ФАИ 
има право да разчита на писмена 
документация от страна на 
инициатора, че той притежава 
нетния  икономически интерес и ще 
го запази;

Or. en

Обосновка

Това пояснява отговорностите, които се поемат между инициатора и лицето, 
управляващо ФАИ, и при какви обстоятелства лицето, управляващо ФАИ, е извършило 
надлежна проверка.

Изменение 664
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от лицата, 
управляващи ФАИ, които инвестират в 
тези ценни книжа или финансови 
инструменти от името на един или 
повече ФАИ.

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от лицата, 
управляващи ФАИ, които инвестират в 
тези ценни книжа или финансови 
инструменти от името на един или 
повече ФАИ.

ФАИ има право да разчита на 
представителство на инициатора 
през целия период на съществуване на 
такива ценни книжа, когато решава 
дали да инвестира в такива ценни 
книжа.

Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с членове 49а, 49б и 49в.

Or. en
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Обосновка

От инвеститорите не следва да се изисква да гарантират, че 
емитентите/инициаторите запазват нетен икономически интерес в неговото 
портфолио, тъй като задължението следва да бъде наложено пряко на 
емитентите/инициаторите. ФАИ имат право да разчитат на представителството 
на емитент/инициатор за периода на съществуване на такива ценни книжа.

Изменение 665
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията за прозрачност, 
които е необходимо да бъдат 
изпълнени във връзка с пакетирани 
кредити.

Or. en

Обосновка

Стойността от 5 % (предложение COM) съответства на регламента за 
секюритизация за банките (Директива за капиталовите изисквания). В случая на по-
рискови ФАИ, 10 % изглеждат по-подходящи за съответното кумулиране на риска. 
Освен инициатора и лицето, управляващо ФАИ, правоприлагащите мерки следва също 
така да обхващат самите пакетирани кредити.

Изменение 666
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията за прозрачност, 
които е необходимо да бъдат 
изпълнени във връзка с пакетирани 
кредити.

Or. en
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Обосновка

Стойността от 5% (предложение COM) съответства на регламента за 
секюритизация за банките (Директива за капиталовите изисквания). В случая на по-
рискови ФАИ, 10% изглежда по-целесъобразен за съответното акумулиране на риска. 
Освен инициатора и лицето, управляващо ФАИ, правоприлагащите мерки следва също 
така да обхващат самите пакетирани кредити.

Изменение 667
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в мерки, които 
уточняват запазването от страна на 
инициатора на нетен икономически 
интерес от не по-малко от 5 %, и 
качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от лицата, 
управляващи ФАИ, които 
инвестират в ценни книжа или в 
други финансови продукти.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.

Изменение 668
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
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Инвестиране на стоковите пазари
ФАИ, които инвестират на 
стоковите пазари, редовно 
предоставят на ЕОЦКП информация 
относно своята пряка или непряка 
позиция на тези пазари. С цел да 
предотврати смущения в цените на 
стоките в резултат на извършвани 
от ФАИ операции, ЕОЦКП може да 
наложи ограничения върху заеманите 
от ФАИ позиции на стоковите 
пазари.
ФАИ нямат право да инвестират 
пряко или непряко в селскостопански 
продукти.

Or. en

Обосновка

Участието на ФАИ на стоковите пазари следва да бъде регулирано. На ФАИ следва 
да се забрани да инвестират в селскостопански продукти.

Изменение 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Глава III – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ РЕЗЕРВ ЗА ПОКРИВАНЕ НА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Or. en
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Изменение 670
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Първоначален капитал и капитал при 

осъществяването на дейността
Управляващите ФАИ лица трябва да 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 125 000 евро.
Когато стойността на портфейлите 
на ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото 
ФАИ лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. 
Тези допълнителни собствени 
средства възлизат на 0,02 % от 
стойността, с която портфейлите 
на лицето, управляващо ФАИ, 
надхвърлят 250 милиона евро.
Независимо от размера на 
изискванията по първа и втора 
алинея собствените средства на 
управляващото ФАИ лице никога не 
спадат под изисквания размер в 
член 21 от Директива 2006/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно капиталовата адекватност 
на инвестиционните посредници и 
кредитните институции 
(преработена).
За целите на първа, втора и трета 
алинея следните портфейли се 
считат за портфейли на управляващо 
ФАИ лице:
а) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ 
лице, включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в 
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съответствие с член 18;
б) всички портфейли на ФАИ, чието 
управление се осъществява от 
управляващото ФАИ лице въз основа 
на делегиране.

Or. de

Изменение 670
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Първоначален капитал и капитал при 

осъществяването на дейността
Управляващите ФАИ лица трябва да 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 125 000 евро.
Когато стойността на портфейлите 
на ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото 
ФАИ лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. 
Тези допълнителни собствени 
средства възлизат на 0,02 % от 
стойността, с която портфейлите 
на лицето, управляващо ФАИ, 
надхвърлят 250 милиона евро.
Независимо от размера на 
изискванията по първа и втора 
алинея собствените средства на 
управляващото ФАИ лице никога не 
спадат под изисквания размер в 
член 21 от Директива 2006/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно капиталовата адекватност 
на инвестиционните посредници и 
кредитните институции 
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(преработена).
За целите на първа, втора и трета 
алинея следните портфейли се 
считат за портфейли на управляващо 
ФАИ лице:
а) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ 
лице, включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в 
съответствие с член 18;
б) всички портфейли на ФАИ, чието 
управление се осъществява от 
управляващото ФАИ лице въз основа 
на делегиране.

Or. de

Изменение 671
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 14 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Ако ФАИ е самоуправляващ се 
фонд, а именно притежава 
разрешение да упражнява дейност 
като лице, управляващо ФАИ, ФАИ 
има първоначален капитал най-малко 
в размер на 300 000 евро.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК.
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Изменение 672
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки изискват лице, 
управляващо ФАИ, което е вътрешно 
управлявано ФАИ, да има 
първоначален капитал най-малко в 
размер на 300 000 евро.

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 673
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица трябва да 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 125 000 евро.

1. Държавите-членки изискват лице, 
управляващо ФАИ, което е назначено 
като външен управител на един или 
повече ФАИ, да има първоначален 
капитал, възлизащ на поне 
125 000 евро, като се вземат предвид 
следващите параграфи.
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Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 674
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица трябва да 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 125 000 евро.

1. Управляващите ФАИ лица трябва да 
разполагат със собствени средства, 
възлизащи на поне 75 000 евро.

Or. en

Обосновка

С това капиталовото изискване се доближава, без да достига равнището, изисквано 
от Директивата за капиталовите изисквания и от фондовете за дълги позиции („Long
Only Funds“) (50 000 евро основен капитал). Управляващите ФАИ лица не 
притежават средства на инвеститорите и следователно рискът за инвеститорите е 
минимален. Ненужно високите капиталови изисквания за управляващите ФАИ лица 
само ще възпрепятстват новите участници на пазара и желаната конкуренция.
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Изменение 675
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро.

2. Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице предоставя допълнителни 
собствени средства, възлизащи на 
0,02 % от стойността, с която 
портфейлите на лицето, управляващо 
ФАИ, надхвърлят 250 милиона евро; 
при все това, изискваната обща сума 
на първоначалния капитал и 
допълнителната сума не превишават 
10 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 676
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 2. Когато стойността на портфейлите на 
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ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро.

ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
150 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице предоставя допълнителни 
собствени средства, възлизащи на поне 
0,01 % от стойността, с която 
портфейлите на лицето, управляващо 
ФАИ, надхвърлят 150 милиона евро.

Or. en

Обосновка

С това капиталовото изискване се доближава, без да достига равнището, изисквано 
от Директивата за капиталовите изисквания и от фондовете за дълги позиции („Long
Only Funds“) (50 000 евро основен капитал). Управляващите ФАИ лица не 
притежават средства на инвеститорите и следователно рискът за инвеститорите е 
минимален. Ненужно високите капиталови изисквания за управляващите ФАИ лица 
само ще възпрепятстват новите участници на пазара и желаната конкуренция.

Изменение 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро.

2. Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на определен процент от 
стойността, с която портфейлите на 
лицето, управляващо ФАИ, надхвърлят 
250 милиона евро. 

Or. en
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Обосновка

Капиталът на лицата, управляващи ФАИ, трябва да е достатъчен, за да покрива 
евентуалното поемане на професионална отговорност от тяхна страна. Необходимо 
е точният обхват да съответства на действителния рисков профил.

Изменение 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро.

2. Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на ФАИ, 
управлявани от лицето, управляващо 
ФАИ, надхвърлят 250 милиона евро.

Or. en

Изменение 679
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от размера на 
изискванията по първа и втора 
алинея собствените средства на 
управляващото ФАИ лице никога не 
спадат под изисквания размер в 
член 21 от Директива 2006/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно капиталовата адекватност 
на инвестиционните посредници и 

заличава се
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кредитните институции 
(преработена).

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 680
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички лица, управляващи ФАИ, 
трябва да имат налични собствени 
средства, съставляващи поне размера, 
изискван съгласно член 21 от 
Директива 2006/49/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 г. относно капиталовата 
адекватност на инвестиционните 
посредници и кредитните 
институции (преработена)1;

Or. de

Обосновка

1 ОВ L 17, 30.6.2006 г., стр. 201.
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Изменение 680
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички лица, управляващи ФАИ, 
трябва да имат налични собствени 
средства, съставляващи поне размера, 
посочен в член 21 от Директива 
2006/49/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 юни 2006 г. 
относно капиталовата адекватност 
на инвестиционните посредници и 
кредитните институции 
(преработена)1;

Or. de

Обосновка

1 ОВ L 17, 30.6.2006 г., стр. 201.

Изменение 681
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 – встъпителна част

Text proposed by the Commission Amendment

За целите на първа, втора и трета алинея 
следните портфейли се считат за 
портфейли на управляващо ФАИ лице:

За целите на първа, втора и трета алинея 
следните портфейли се считат за 
портфейли на управляващо ФАИ лице, 
като се изключват портфейлите на 
захранващ ФАИ, доколкото той се 
състои от акции или дялове в 
управляващ ФАИ:

Or. en

Обосновка

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
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in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Изменение 682
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа, втора и трета 
алинея следните портфейли се 
считат за портфейли на управляващо 
ФАИ лице:

4. За целите на параграф 2 ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ лице, 
включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в съответствие 
с член 18, като се изключат 
портфейлите на ФАИ, чието 
управление се осъществява от 
управляващото ФАИ лице въз основа на 
делегиране, се считат за портфейли 
на управляващото ФАИ лице.

а) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ лице, 
включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в съответствие 
с член 18;
б) всички портфейли на ФАИ, чието 
управление се осъществява от 
управляващото ФАИ лице въз основа на 
делегиране.

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
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delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 683
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки може да 
разрешат на лицата, управляващи 
ФАИ, да не предоставят до 50 % от 
допълнителните собствени средства, 
посочени в параграф 2, ако те 
разполагат с гаранция за същата 
сума, издадена от кредитна 
институция или застрахователно 
предприятие, чието регистрирано 
седалище се намира в държава-членка 
или в трета държава, където 
кредитната институция или 
застрахователното дружество са 
обект на пруденциални правила,
които компетентните органи 
считат за еквивалентни на 
правилата, установени в правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
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investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 684
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 14 – алинея 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки може да 
разрешат на лицата, управляващи 
ФАИ, да не предоставят до 50 % от 
допълнителните собствени средства, 
посочени в параграф 2, ако разполагат 
с гаранция за същата сума, издадена 
от кредитна институция или 
застрахователно предприятие; 
регистрираното седалище на 
кредитната институция или 
застрахователното предприятие се 
намира в държава-членка или в трета 
държава, при условие че кредитната 
институция или застрахователното 
дружество са обект на пруденциални 
правила, които компетентните 
органи считат за еквивалентни на 
правилата, установени в правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК.
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Изменение 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4, портфейлите на ФАИ, 
които отговарят на долупосочените 
критерии, се изключват при 
изчисляването на стойността на 
портфейлите на лицата, 
управляващи ФАИ, а именно тези, 
които:
i) не използват ливъридж;
ii) не предоставят права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок от пет години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;
и
iii) в съответствие с 
инвестиционните си стратегии и 
цели инвестират и освобождават 
активи в редки случаи.
Държавите-членки изискват 
първоначалният капитал на 
управляващите ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, 
отговарящи на посочените в първа 
алинея условия, да е поне 50 000 евро.

Or. en

Изменение 686
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Параграфи - 1, 1, 2, 4 и 4а не се 
прилагат за лица, управляващи ФАИ, 
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които не достигат прага от 
500 милиона евро, посочен в член 2, 
параграф 1, буква а), които 
упражняват правото на включване в 
обхвата на настоящата директива 
като управляващи ФАИ лица 
единствено когато управляват ФАИ, 
които:
а) не използват ливъридж на 
равнището на ФАИ;
б) не предоставят права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок от пет години след 
датата на първоначално инвестиране 
във всеки ФАИ; и
в) в съответствие с 
инвестиционните си стратегии и 
цели инвестират и освобождават 
активи в редки случаи.
Държавите-членки изискват 
първоначалният капитал на 
управляващо ФАИ лице, което 
отговаря на посочените в първа 
алинея условия, да е поне 50 000 евро.

Or. en

Изменение 687
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1–4 не се прилагат за 
управляващи ФАИ лица, управляващи 
единствено ФАИ, които:
а) не използват ливъридж;
б) не предоставят права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок от пет години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ; 
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и
в) в съответствие с 
инвестиционните си стратегии и 
цели инвестират и освобождават 
активи в редки случаи. 
Държавите-членки изискват 
първоначалният капитал на 
управляващо ФАИ лице, което 
отговаря на посочените в първа 
алинея условия, да е поне 50 000 евро.

Or. en

Обосновка

Тези капиталови изисквания са заимствани от директивата за ПКИПЦК, която се 
прилага за фондове от отворен тип, предлагани на широката общественост. Този 
подход не отчита факта, че професионалните инвеститори във фондове от затворен 
тип не са изправени пред същите оперативни рискове като инвеститорите на дребно 
в даден фонд от отворен тип, който изисква активно управление.

Изменение 688
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1–4 не се прилагат за 
управляващи ФАИ лица, управляващи 
единствено ФАИ, които:
а) не използват ливъридж;
б) не предоставят права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок от пет години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ; 
и
в) в съответствие с 
инвестиционните си стратегии и 
цели инвестират и освобождават 
активи в редки случаи.
Държавите-членки изискват 
първоначалният капитал на 
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управляващо ФАИ лице, което 
отговаря на посочените в първа 
алинея условия, да е поне 50 000 евро.

Or. en

Обосновка

Тези капиталови изисквания са заимствани от директивата за ПКИПЦК, която се 
прилага за фондове от отворен тип, предлагани на широката общественост. Този 
подход не отчита факта, че професионалните инвеститори във фондове от затворен 
тип не са изправени пред същите оперативни рискове като инвеститорите на дребно 
в даден фонд от отворен тип, който изисква активно управление.

Изменение 689
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Горепосочените параграфи не се 
прилагат за управляващи ФАИ лица, 
които управляват единствено ФАИ:
а) които не използват ливъридж;
б) които ни предоставят права на 
обратно изкупуване, които могат да 
бъдат упражнени в срок от пет 
години след датата на учредяване на 
всеки ФАИ;
в) които имат фиксирани капиталови 
задължения;
г) за които таксите са базирани на 
капиталовите задължения;
д) при които инвеститорите имат 
право да сменят лицата, управляващи 
ФАИ; 
е) за които са включени специфични 
разпоредби в договорното 
споразумение относно закриването на 
управляващо ФАИ лице с цел защита 
на инвеститорите по време на 
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преход.
Горепосочените параграфи също така 
не се прилагат за портфейли на 
захранващ ФАИ, доколкото той се 
състои от акции или дялове в 
управляващ ФАИ.

Or. en

Обосновка

Необходимост от адаптиране на конкретните данни за рисковия профил на 
инвеститори за различни ФАИ.

Изменение 690
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Горепосочените параграфи не се 
прилагат за управляващи ФАИ лица, 
които управляват единствено ФАИ:
а) които не използват ливъридж;
б) които не предоставят права на 
обратно изкупуване, които могат да 
бъдат упражнени в срок от пет 
години след датата на учредяване на 
всеки ФАИ;
в) които имат фиксирани капиталови 
задължения;
г) за които таксите са базирани на 
капиталовите задължения;
д) при които инвеститорите имат 
право да сменят лицата, управляващи 
ФАИ; и
е) за които са включени специфични 
разпоредби в договорното 
споразумение относно закриването на 
управляващо ФАИ лице с цел защита 
на инвеститорите по време на 
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преход.

Or. en

Обосновка

 Тези капиталови изисквания са заимствани от директивата за ПКИПЦК, която се 
прилага за фондове от отворен тип, предлагани на широката общественост. Този 
подход не отчита факта, че професионалните инвеститори във фондове от затворен 
тип не са изправени пред същите оперативни рискове като инвеститорите на дребно 
в даден фонд от отворен тип, който изисква активно управление.

Изменение 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Горепосочените параграфи не се 
прилагат за управляващи ФАИ лица, 
които управляват единствено ФАИ:
а) които не използват ливъридж;
б) които не предлагат права на 
обратно изкупуване, които могат да 
бъдат упражнени в срок от пет 
години след датата на учредяване на 
всеки ФАИ;
в) които имат фиксирани капиталови 
задължения;
г) за които таксите са базирани на 
капиталовите задължения;
д) при които инвеститорите имат 
право да сменят лицата, управляващи 
ФАИ; и
е) за които са включени специфични 
разпоредби в договорното 
споразумение относно закриването на 
управляващо ФАИ лице с цел защита 
на инвеститорите по време на 
преход.



AM\804981BG.doc 159/165 PE439.125v04-00

BG

Or. en

Обосновка

Тези капиталови изисквания са заимствани от директивата за ПКИПЦК, която се 
прилага за фондове от отворен тип, предлагани на широката общественост. 
Професионалните инвеститори във фондове от затворен тип са защитени 
посредством различни механизми. По-големият размер на капитала на лицата, 
управляващи ФАИ, не увеличава защитата за инвеститорите. Инвеститорите във 
фондове за дялово участие не са изправени пред същите оперативни рискове като 
инвеститорите на дребно в даден фонд от отворен тип, който изисква активно 
управление.

Изменение 692
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Настоящият член не се прилага 
нито за управляващи ФАИ лица, 
които управляват фондове, които не 
използват ливъридж и не предлагат 
права на обратно изкупуване, които 
могат да бъдат упражнени в срок от 
пет години след датата на учредяване 
на всеки ФАИ, доколкото те 
инвестират в дялови участия, нито 
за промишлени холдингови 
дружества, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основната цел постигане на печалба 
за инвеститорите си посредством 
планирано освобождаване от 
активите в рамките на определен 
срок.

Or. en
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Обосновка

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

Изменение 693
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Настоящият член не се прилага за 
промишлени холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основната цел постигане на печалба 
за инвеститорите си посредством 
планирано освобождаване от 
активите в рамките на определен 
срок.

Or. en

Обосновка

Котираните промишлени холдингови дружества са фондове от затворен тип, което 
не предоставя на техните акционери никакви права на обратно изкупуване или 
откупуване.Освен това тези образувания са законни собственици и бенефициенти на 
своите активи. Това им предоставя значителни капиталови ресурси, които да ползват 
с цел да продължат да изпълняват регулаторните си задължения. Вече съществуват 
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механизми за надлежно закриване на дружеството, когато е необходимо. Това се 
урежда от правото на ЕС.

Изменение 694
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, управляващо ФАИ лице, 
което вече притежава разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО и/или 
подлежи на капиталови изисквания 
съгласно Директива 2006/49/ЕО или 
Директива 85/611/ЕИО, не е 
задължено да отговаря на 
допълнителните изисквания съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Много лица, управляващи ФАИ, вече са получили разрешение съгласно Директивата за 
ПФИ и подлежат на капиталови правила съгласно Директивата за капиталовите 
изисквания и Директивата за ПКИПЦК. Задължението за такива посредници да 
отговарят на допълнителни изисквания съгласно Директивата за лицата, 
управляващи ФАИ, е излишно и може да води до дублиране.

Изменение 695
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. Настоящият член не се прилага за 
управленски дружества, 
притежаващи разрешения съгласно 
Директива 2009/65/ЕО, които 
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управляват и ФАИ.

Or. en

Обосновка

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Изменение 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема делегирани 
актове за установяване на 
конкретния процент, който се 
определя между 1 % и 5 %, посочен в 
параграф 2, в съответствие с 
рисковия профил на ФАИ, и за 
определяне на активите, в които 
собствените средства могат да 
бъдат инвестирани.
Тези актове, предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Обосновка

Капиталът на лицата, управляващи ФАИ, трябва да е достатъчен, за да покрива 
евентуалното поемане на професионална отговорност от тяхна страна. Необходимо 
е точният обхват да съответства на действителния рисков профил.

Изменение 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Сумата, инвестирана от 
управляващи ФАИ лица във всеки 
управляван от тях ФАИ, е в размер, в 
съответствие с който, на годишна 
база, управляващите ФАИ лица имат 
нетна икономическа експозиция, по-
голяма или равна на конкретен 
процент от общата сума, 
инвестирана от всички инвеститори 
във въпросния ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е лицата, управляващи ФАИ, да приведат своите интереси в 
съответствие с тези на своите инвеститори. Привеждането в съответствие 
характерно съществува под формата на споразумения за поделяне на печалби. Също 
така е важно да се гарантира, че, до известна степен, управляващите ФАИ лица 
понасят загубите, които са по тяхна вина. Тази разпоредба е сходна с изискването за 
банките да поддържат 5 % от заемите, които инициират. Точният процент се 
различава в зависимост от рисковия профил на ФАИ. 
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Изменение 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Комисията приема делегирани 
актове, определящи изискванията в 
следните области: 
а) конкретния процент, инвестиран 
от лицата, управляващи ФАИ, който 
се определя между 1 % и 5 % от 
общата сума, инвестирана от всички 
инвеститори, в съответствие с 
рисковия профил на ФАИ; 
б) начина, по който се извършва 
изчисляването; 
в) процеса, който се следва от 
лицата, управляващи ФАИ, с цел 
спазване на горепосочените 
изисквания. 
Тези актове, предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Необходимо е лицата, управляващи ФАИ да приведат своите интереси в 
съответствие с тези на своите инвеститори. Привеждането в съответствие 
характерно съществува под формата на споразумения за поделяне на печалби. Също 
така е важно да се гарантира, че, до известна степен, управляващите ФАИ лица 
понасят загубите, които са по тяхна вина. Тази разпоредба е сходна с изискването за 
банките да поддържат 5 % от заемите, които инициират. Точният процент се 
различава в зависимост от рисковия профил на ФАИ. 
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Изменение 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Собствените средства се 
инвестират в ликвидни активи или в 
активи, които лесно могат да бъдат 
превърнати в парични средства в 
краткосрочен план и не включват 
спекулативни позиции.

Or. en

Обосновка

Капиталът на лицата, управляващи ФАИ, трябва да е достатъчен, за да покрива 
евентуалното поемане на професионална отговорност от тяхна страна. Необходимо 
е точният обхват да съответства на действителния рисков профил.


