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Изменение 700
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица използват 
във всеки един момент достатъчни и 
подходящи ресурси, които са 
необходими за доброто осъществяване 
на управленските им дейности.

Управляващите ФАИ лица използват 
във всеки един момент достатъчни и 
подходящи ресурси, които са 
необходими за доброто управление на 
ФАИ.

Or. en

Изменение 701
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че по отношение на всеки 
управляван от тях ФАИ:

а) се приемат и документират 
политики на високо равнище за 
оценка на активите, притежавани 
или използвани от ФАИ;
б) изчисляването на стойността на 
активите на ФАИ се извършва 
съгласно тези политики или от 
оценител, независим от 
управляващото ФАИ лице, или от 
управляващото ФАИ лице (в който 
случай оценителската функция и 
функцията по управление на 
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портфейла в рамките на лицата, 
управляващи ФАИ, са функционално 
независими);
в) стойността на активите на ФАИ 
се изчислява на подходящ период от 
време и че стойността на акциите 
или дяловете на ФАИ се изчислява 
преди или при всяко емитиране или 
обратно изкупуване ; както и
г) подобни политики за оценяване се 
преразглеждат през определен период 
и се изменят с цел да се гарантира, че 
те продължават да бъдат 
подходящи.

Or. en

Обосновка

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Изменение 702
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
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тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

тях ФАИ са установени подходящи и 
съгласувани процедури, така че да 
може да се извършва правилно 
оценяване на активите на ФАИ и 
изчисляване на стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ, в съответствие с 
приложимите стандарти и правила 
за оценяване .

Or. en

Обосновка

Изискването за независим оценител е скъпо струващо и ненужно, тъй като в 
повечето случаи управляващото ФАИ лице най-добре познава активите на фонда.  
Оценителската функция обаче трябва да бъде независима от функциите, свързани с 
управлението на инвестициите. За специфични активи (например недвижимо 
имущество) определени държави-членки изискват назначаването на независими 
оценители, които остават отговорни за оценяването на активите, и следва да се 
позволява такива практики да бъдат продължени в съответствие с националното 
законодателство.

Изменение 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ са установени подходящи и 
съгласувани процедури, така че да 
може да се извършва подходящо 
оценяване на активите на ФАИ и на 
стойността на акциите или дяловете на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите във фондове за дялово участие нямат права на обратно изкупуване. 
Управителите не получават възнаграждения на основата на оценка по справедлива 
стойност на нереализирани инвестиции, резултатите от тяхната дейност се 



PE439.132v01-00 6/190 AM\805037BG.doc

BG

възнаграждават с дял от реализираните ползи. Инвеститорите и управителите 
трябва да изчакат фондът да донесе стойност (в този момент е ясно каква е 
стойността). За оценка на активите на фондове за дялово участие се изискват 
подробни познания на управленско и одитно равнище. Това са допълнителни разходи 
без полза за инвеститорите.

Изменение 704
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващото ФАИ лице 
гарантира, че за всеки управляван от 
него ФАИ се извършва правилно 
оценяване на активите на ФАИ по 
подходящ, своевременен и 
последователен начин, така че 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ да могат лесно да 
бъдат оценени от инвеститорите и 
от други заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е да се изисква да се предоставят правилни оценки на заинтересованите 
страни, и в частност на инвеститорите. Не е необходимо да се назначава официален 
и независим оценител. Това е принципен подход и сериозен и адекватен ангажимент. 

Изменение 705
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен оценител, който да 
определя стойността на придобитите по 
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който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ. 

прозрачен начин от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Предложенията, свързани с оценяването, биха били трудно изпълними и не винаги са 
необходими за по-добра защита на инвеститорите. В частност, изискването за 
оценяване на всички активи при всяко емитиране или изкупване обратно на дялове от 
ФАИ често е неосъществимо и не е необходимо. Някои фондови активи (например 
недвижимо имущество) са по-принцип много стабилни и ежедневното оценяване е 
напълно излишно. Освен това, ежедневното оценяване е невъзможно за фондовете за 
недвижимо имущество и по никакъв начин не би допринесло за защита на 
инвеститорите. 

Изменение 706
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен оценител, който да 
определя стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Оценяванията вече се извършват от независими експерти, в случай че 
обстоятелствата налагат такава необходимост. Не всички активи изискват 
независимо оценяване, но изискването за 100% независимо оценяване ще увеличи 
разходите за фондовете и ще намали възвращаемостта за инвеститорите.
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Изменение 707
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен оценител, който да 
определя стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ.

Or. en

Изменение 708
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица гарантират 
по целесъобразност функционалната 
независимост на оценителската 
функция и функцията по управление 
на портфейла предвид естеството, 
мащаба и сложността на всеки 
управляван от тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.
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Изменение 709
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица гарантират 
по целесъобразност функционалната 
независимост на оценителската 
функция и функцията по управление 
на портфейла предвид естеството, 
мащаба и сложността на всеки 
управляван от тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 710
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица гарантират 
по целесъобразност функционалната 
независимост на оценителската 
функция и функцията по управление 
на портфейла предвид естеството, 
мащаба и сложността на всеки 
управляван от тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изискването за независим оценител е скъпо струващо и ненужно, тъй като в 
повечето случаи управляващото ФАИ лице най-добре познава активите на фонда. 
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Управляващите ФАИ лица носят отговорността за гарантирането функционалната 
независимост на оценителската функция и функцията по управление на портфейла 
предвид естеството, мащаба и сложността на всеки управляван от тях ФАИ.

Изменение 711
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица гарантират 
по целесъобразност функционалната 
независимост на оценителската 
функция и функцията по управление 
на портфейла предвид естеството, 
мащаба и сложността на всеки 
управляван от тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 712
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ се оценяват по 
последователен и функционално 
независим начин. Независимостта на 
тези функции се гарантира от трето 
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лице, на което това е възложено.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 713
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че при изпълнението на 
оценителската функция за управляван 
от тях ФАИ оценителската функция е 
независима от свързаната с 
управлението на инвестициите 
функция. Всяка трета страна, на 
която е възложено да изпълнява 
оценителски функции, гарантира 
също така независимостта на тези 
функции.

Or. en

Обосновка

„Оценяването” засяга стойността на активите, притежавани от фонда, както и 
стойността на фонда.  Регулаторната рамка за оценяване на фонда трябва да 
отчете спецификата на тези отделни равнища на оценяване. Изискванията за 
оценяване на активите варират в значителна степен според самото естество на 
въпросните активи – от силно ликвидни активи, оценени на основата на съответната 
котировка, до неликвидни активи, изискващи специално адаптирани процеси на 
оценяване.  Функцията може да бъде изпълнена или от самото управляващо 
дружество, или от депозитаря.
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Изменение 714
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ има оценител, функционално
независим от лицето, управляващо 
ФАИ, който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Трудно приложимо е да се изисква от управляващото ФАИ лице винаги да назначава 
независим оценител. Въпреки това, те следва винаги да са функционално независими. 

Изменение 715
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
управленските функции на лицето, 
управляващо ФАИ, оценител, който да 
определя стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ в съответствие с 
насоките относно оценяването, 
установени на равнище ЕС от 
ЕОЦКП.

За тази цел управляващите ФАИ лица 
следят за назначаването на 
квалифициран оценител, разполагащ с 
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всичко необходимо за целта и 
сертифициран от ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

 Осъществяването на добро и прозрачно оценяване изисква общи за ЕС процедури и 
последователно качество на независимото оценяване. Преценява се, че 
новосъздаденият Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е подходящата 
институция за сертифициране на оценители, установяване на насоки за оценка и 
наблюдение на тяхното прилагане. 

Изменение 716
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
управленските функции на лицето, 
управляващо ФАИ, оценител, който да 
определя стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ в съответствие с 
насоките относно оценяването, 
установени на равнище ЕС от 
ЕОЦКП.

За тази цел управляващите ФАИ лица 
следят за назначаването на 
квалифициран оценител, разполагащ с 
всичко необходимо за целта и 
сертифициран от ЕОЦКП.

Or. en
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Изменение 717
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че при изпълнението на 
оценителската функция за 
управляван от тях ФАИ 
оценителската функция е независима 
от свързаната с управлението на 
инвестициите функция. Всяка трета 
страна, на която е възложено да 
изпълнява оценителски функции, 
гарантира също така 
независимостта на тези функции.

Or. en

Обосновка

Изискването за независим оценител е скъпо струващо и ненужно, тъй като в 
повечето случаи управляващото ФАИ лице най-добре познава активите на фонда.  
Оценителската функция обаче трябва да бъде независима от функциите, свързани с 
управлението на инвестициите. За специфични активи (например недвижимо 
имущество) определени държави-членки изискват назначаването на независими 
оценители, които остават отговорни за оценяването на активите, и следва да се 
позволява такива практики да бъдат продължени в съответствие с националното 
законодателство.

Изменение 718
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 

заличава се
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се осъществява по-често.

Or. en

Обосновка

Достатъчно е да се изисква на заинтересованите страни, и частност на 
инвеститорите, да се предоставя подходящо оценяване. Не е необходимо да се 
назначава официален и независим оценител. Това е принципен подход и сериозен и 
адекватен ангажимент. 

Изменение 719
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

заличава се

Or. en

Обосновка

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Изменение 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

заличава се

Or. en

Обосновка

Инвеститорите във фондове за дялово участие нямат права на обратно изкупуване. 
Управителите не получават възнаграждения на основата на оценка по справедлива 
стойност на нереализирани инвестиции, резултатите от тяхната дейност се 
възнаграждават с дял от реализираните ползи. Инвеститори и управители трябва да 
изчакат фондът да донесе стойност ( в този момент е ясно каква е стойността). За 
оценка на активите на фондове за дялово участие се изискват подробни познания на 
управленско и одитно равнище. Това са допълнителни разходи без полза за 
инвеститорите.

Изменение 721
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Управляващо ФАИ лице гарантира, че 
за всеки ФАИ, който управлява, са 
установени подходящи и съгласувани 
процедури, така че да може да се 
извършва правилно оценяване на 
активите на ФАИ и да може 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ да се изчислява и, 
когато е уместно, да се оповестява 
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публично.

Or. en

Обосновка

Изискването за независим оценител е скъпо струващо и ненужно, тъй като в 
повечето случаи управляващото ФАИ лице най-добре познава активите на фонда. 
Управляващите ФАИ лица носят отговорността за гарантирането функционалната 
независимост на оценителската функция и функцията по управление на портфейла 
предвид естеството, мащаба и сложността на всеки управляван от тях ФАИ.

Изменение 722
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Управляващото ФАИ лице гарантира, 
че активите на ФАИ се оценяват на 
подходящ период от време по 
отношение на основните активи на 
фонда.  В случай че ФАИ е инвестирал 
в недвижими активи, може да се 
отчита спецификата на тези 
активи. Управляващото ФАИ лице 
гарантира също така, че акциите или 
дяловете на ФАИ могат да бъдат 
оценени, когато това е необходимо, за 
да се позволи обратното изкупуване 
или емитирането.

Or. en

Обосновка

Предложенията, свързани с оценяването, биха били трудно изпълними и не винаги са 
необходими за по-добра защита на инвеститорите. В частност, изискването за 
оценяване на всички активи при всяко емитиране или изкупване обратно на дялове от 
ФАИ често е неосъществимо и не е необходимо. Някои фондови активи (например 
недвижимо имущество) са по-принцип много стабилни и ежедневното оценяване е 
напълно излишно. Освен това, ежедневното оценяване е невъзможно за фондовете за 
недвижимо имущество и по никакъв начин не би допринесло за защита на 
инвеститорите. 
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Изменение 723
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия 
на акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Управляващото ФАИ лице гарантира, 
че активите на ФАИ се оценяват на 
подходящ период от време по 
отношение на основните активи на 
фонда.  В случай че ФАО е инвестирал 
в недвижими активи, може да се 
отчита спецификата на тези 
активи. Управляващото ФАИ лице 
гарантира също така, че акциите или 
дяловете на ФАИ могат да бъдат 
оценявани, когато това е необходимо, 
за да се позволи обратното изкупуване 
или емитирането.

Or. en

Изменение 724
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Използваните процедури за оценяване 
гарантират, че активите, акциите или
дяловете се оценяват поне веднъж 
годишно. Ако ФАИ е от затворен тип, 
такова оценяване също така се 
провежда на необходимия период от 
време предвид спецификите на 
основните активи на фонда и 
неговата политика за емитиране и 
обратно изкупуване. 

Or. en
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Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 725
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Използваните процедури за оценяване 
гарантират, че активите, акциите или
дяловете се оценяват поне веднъж 
годишно. Ако ФАИ е от затворен тип, 
такова оценяване също така се 
провежда на необходимия период от 
време предвид спецификите на 
основните активи на фонда и 
неговата политика за емитиране и 
обратно изкупуване. 

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 726
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

Използваните процедури за оценяване 
гарантират, че активите и акциите или
дяловете се оценяват поне веднъж 
годишно. Ако ФАИ е от затворен тип, 
такова оценяване също така се 
провежда на необходимия период от 
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време предвид спецификите на 
основните активи на фонда и 
неговата политика за емитиране и 
обратно изкупуване.  

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 727
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то се 
осъществява по-често.

Използваните процедури за оценяване 
гарантират, че активите, акциите и 
дяловете се оценяват поне веднъж 
годишно и при всяка емисия на акции 
или дялове на ФАИ или при тяхното 
обратно изкупуване, ако то се 
осъществява по-често, но единствено 
когато акциите или дяловете се 
емитират или изкупуват обратно на 
цена, изчислена по отношение на 
нетната стойност на активите за 
дял или за акция.

Or. en

Обосновка

ФАИ от затворен тип могат понякога да емитират или изкупуват обратно акции. 
Обикновено обаче те правят това на пазарната цена за момента. В такива случаи не 
е необходимо да се оценяват активите на ФАИ. Оценяването следва да се ограничи за 
случаите, в които акциите трябва да бъдат емитирани или изкупени обратно на цена, 
пряко свързана с нетната стойност на активите.
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Изменение 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то се 
осъществява по-често.

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, или пък 
при плащане на такси за управление
(ако такива такси се основават на 
цялата стойност или част от 
стойността на активите), ако това
се осъществява по-често.

Or. en

Обосновка

Защитата на инвеститорите налага, оценяването да се извършва с необходимата 
честота, по-специално в ситуациите, в които емитирането и обратното изкупуване 
на акции или дялове не са чести.

Изменение 729
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то се 
осъществява по-често.

Управляващото ФАИ лице гарантира, 
че активите на ФАИ, който това лице 
управлява, се оценяват на подходящ 
период от време и поне веднъж 
годишно, и че акциите и дяловете на 
ФАИ се оценяват всеки път, когато 
могат да бъдат емитирани или 
изкупвани обратно.

Or. en
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Обосновка

Изискването за независим оценител е скъпо струващо и ненужно, тъй като в 
повечето случаи управляващото ФАИ лице най-добре познава активите на фонда.  
Оценителската функция обаче трябва да бъде независима от функциите, свързани с 
управлението на инвестициите. За специфични активи (например недвижимо 
имущество) определени държави-членки изискват назначаването на независими 
оценители, които остават отговорни за оценяването на активите, и следва да се 
позволява такива практики да бъдат продължени в съответствие с националното 
законодателство.

Изменение 730
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 
акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то се 
осъществява по-често.

Активите, акциите и дяловете трябва 
да се оценяват на подходящ период от 
време, поне веднъж годишно, и при 
всяка възможна емисия на акции или 
дялове на ФАИ или при тяхното обратно 
изкупуване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 731
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценителят гарантира, че активите, 2. Управляващото ФАИ лице 



AM\805037BG.doc 23/190 PE439.132v01-00

BG

акциите и дяловете се оценяват поне 
веднъж годишно и при всяка емисия на 
акции или дялове на ФАИ или при 
тяхното обратно изкупуване, ако то 
се осъществява по-често.

гарантира, че активите на ФАИ, който 
това лице управлява, се оценяват на 
подходящ период от време и поне 
веднъж годишно, и че акциите и 
дяловете на ФАИ се оценяват всеки 
път, когато се емитират или 
изкупват обратно.

Or. en

Обосновка

„Оценяването” засяга стойността на активите, притежавани от фонда, както и 
стойността на фонда.  Регулаторната рамка за оценяване на фонда трябва да 
отчете спецификата на тези отделни равнища на оценяване. Изискванията за 
оценяване на активите варират в значителна степен според самото естество на 
въпросните активи – от силно ликвидни активи, оценени на основата на съответната 
котировка, до неликвидни активи, изискващи специално адаптирани процеси на 
оценяване.  Функцията може да бъде изпълнена или от самото управляващо 
дружество, или от депозитаря.

Изменение 732
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Периодичното оценяване е 
незадължително за ФАИ, които са 
фондове с дялово участие. 
Оценяването се извършва на период 
от време който, е в съответствие с 
правилата на ФАИ, и при всяка 
емисия или обратно изкупуване на 
акции или дялове.

Or. en
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Изменение 733
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управляващото ФАИ лице е 
отговорно за правилното оценяване 
на активите на ФАИ, както и за 
изчисляването на нетната стойност 
на активите на ФАИ и публичното 
оповестяване на тази нетна 
стойност на активите. 
Отговорността на управляващото 
ФАИ лице не се засяга от факта, че 
той е делегирал на трето лице което 
и да е от своите задължения, 
свързани с оценяването на ФАИ.
Всяко оценяване, независимо дали се 
провежда от управляващото ФАИ 
лице или от външен оценител, 
подлежи на надзор и наблюдение от 
страна на депозитаря на ФАИ.

Or. en

Изменение 734
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управляващото ФАИ лице е 
отговорно за правилното оценяване 
на активите на ФАИ, както и за 
изчисляването на нетната стойност 
на активите на ФАИ. Тази 
отговорност не се засяга от 
делегирането на такива функции на 
трета страна.
Посредством дерогация от параграф 1 
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държавите-членки могат да 
разрешат на трета страна да се 
делегира част от или всички 
оценителски функции, както и 
отговорността за тях, в 
съответствие с националното 
законодателство на държавата-
членка, в която ФАИ е установен.

Or. en

Обосновка

Управляващото ФАИ лице е отговорно за оценителската функция, освен ако 
държавите-членки не позволят делегирането на част или всички тези функции на 
трета страна. Това е в съответствие с директивата за предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и съществуващите практики за 
ФАИ.

Изменение 735
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Както управляващото ФАИ лице, 
така и депозитарят следва да 
гарантират, че актовите на ФАИ са 
надлежно оценявани и че нетната 
стойност на активите на ФАИ е 
правилно изчислена.

Or. en

Обосновка

Нетната стойност на активите на ФАИ е информация от основно значение за всички 
инвеститори, управляващото ФАИ лице и депозитаря.  С цел предоставяне на 
инвеститорите на точната нетна стойност на активите, управляващото ФАИ лице 
и депозитарят осъществяват добро сътрудничество, както и ефективен контрол 
помежду си.



PE439.132v01-00 26/190 AM\805037BG.doc

BG

Изменение 736
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управляващото ФАИ лице е 
отговорно за правилното оценяване 
на активите на ФАИ, както и за 
изчисляването на нетната стойност 
на активите на ФАИ.  Тази 
отговорност не се засяга от 
делегирането на такива функции на 
трета страна.

Or. en

Изменение 737
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управляващото ФАИ лице е 
отговорно за правилното оценяване 
на активите на ФАИ, както и за 
изчисляването на нетната стойност 
на активите на ФАИ.  Тази 
отговорност не се засяга от 
делегирането на такива функции на 
трета страна.

Or. en



AM\805037BG.doc 27/190 PE439.132v01-00

BG

Изменение 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вследствие промените в параграф 1. Не е подходящ независим оценител за фондовете 
за дялово участие, за които оценяването няма парични последици. Инвеститорите и 
управителите трябва да изчакат фондът да донесе стойност (в този момент е ясно 
каква е стойността). За оценка на активите на фондове за дялово участие се 
изискват подробни познания на управленско и одитно равнище. Това са допълнителни 
разходи без полза за инвеститорите.

Изменение 739
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

заличава се
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Or. en

Обосновка

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Изменение 740
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази точка се заличава, тъй като е включена  в изменението на член 16, параграф 1а 
(нов).
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Изменение 741
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага с
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или дяловете 
на ФАИ въз основа на нетната 
стойност на активите.

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че всеки ФАИ разполага с 
публично оповестена методологията 
на оценяване или счетоводна 
политика, адаптирана към активите
на ФАИ и съответстваща на 
действащите общоприети 
счетоводни стандарти и стандарти
или правила за оценяване, за да се 
получи точна нетна стойност на 
активите на акциите или дяловете на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изискването за независимо оценяване на дяловете или акциите на дадено ФАИ, които 
са публично търгувани, не е необходимо, тъй като тяхната стойност се определя от 
пазара. Назначаването на външен оценител не е необходимо, когато самите активи 
на даден ФАИ се търгуват на публичните пазари и не следва да е задължително в 
случая с некотирани активи, при условие че съществуват гаранции за функционална 
независимост между оценяването и управлението на портфейли и, по 
целесъобразност, независим надзор от страна на външен одитор.

Изменение 742
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага с
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че съществуват 
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 
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съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ въз 
основа на нетната стойност на активите. 

съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ въз 
основа на нетната стойност на активите. 
Отговорността за оценяването на 
активите или изчисляването на 
нетната стойност за активите на 
ФАИ е на управляващото ФАИ лице и 
не се засяга от делегирането на 
такива функции на трета страна.

Or. en

Изменение 743
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага с 
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

2. Използваните процедури за 
оценяване гарантират, че активите и 
акциите или дяловете се оценяват 
поне веднъж годишно. Ако ФАИ е от 
затворен тип, такова оценяване също 
така се провежда на необходимия 
период от време предвид спецификите 
на основните активи на фонда и 
неговата политика за емитиране и 
обратно изкупуване. 
Когато се прибягва до външен 
оценител, управляващото ФАИ лице 
трябва да може да докаже, че 
третата страна е квалифицирана и 
способна да изпълнява въпросните 
функции, че е надлежно избрана и че 
управляващото  ФАИ лице е в позиция 
ефективно да наблюдава по всяко 
време дейността на външния 
оценител. Прибягването до външен 
оценител не трябва да пречи на 
ефективността на надзора от 
страна на управляващото ФАИ лице 
и, по-специално, не трябва да 
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възпрепятства управляващото ФАИ 
лице да действа или ФАИ да бъде 
управляван в най-добрия интерес на 
инвеститорите. Когато не се 
използва външен оценител, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да изискват процедурите по 
оценяване на управляващото ФАИ 
лице и/или оценките да се проверяват 
от външен оценител или, по 
целесъобразност, от одитор.  
Държавата-членка по произход може 
също така да изисква всички оценки, 
независимо дали са извършени от 
управляващото ФАИ лице или от 
външен оценител, да бъдат 
подложени на надзор от страна на 
депозитаря.

Or. en

Изменение 744
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

2. Управляващото ФАИ лице 
гарантира, че за всеки ФАИ, който 
управлява, са установени подходящи и 
съгласувани процедури, така че да 
може да се извършва правилно
оценяване на активите на ФАИ и да 
може стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ да се изчислява и, 
когато е уместно, да се оповестява 
публично.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
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възможна.

Изменение 745
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази 
стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ въз основа на 
нетната стойност на активите.

2. Управляващото ФАИ лице 
гарантира, че за всеки ФАИ, който 
управлява, са установени подходящи и 
съгласувани процедури за извършване 
на правилно оценяване на активите на 
ФАИ и изчисляване на стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване.

Or. en

Обосновка

„Оценяването” засяга стойността на активите, притежавани от фонда, както и 
стойността на фонда.  Регулаторната рамка за оценяване на фонда трябва да 
отчете спецификата на тези отделни равнища на оценяване. Изискванията за 
оценяване на активите варират в значителна степен според самото естество на 
въпросните активи – от силно ликвидни активи, оценени на основата на съответната 
котировка, до неликвидни активи, изискващи специално адаптирани процеси на 
оценяване.  Функцията може да бъде изпълнена или от самото управляващо 
дружество, или от депозитаря.

Изменение 746
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури 

1. Управляващото ФАИ лице 
гарантира, че за всеки ФАИ, който 
управлява, са установени подходящи и 
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за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността 
на акциите или дяловете на ФАИ въз
основа на нетната стойност на 
активите.

съгласувани процедури, така че да 
може да се извършва правилно 
оценяване на активите на ФАИ и да 
може стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ да се изчислява и,
когато е уместно, да се оповестява 
публично.

Or. en

Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 747
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага 
с подходящи и съгласувани процедури
за оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността 
на акциите или дяловете на ФАИ въз 
основа на нетната стойност на 
активите.

Управляващото ФАИ лице гарантира, 
че за всеки ФАИ, който управлява, са 
установени подходящи и съгласувани 
процедури, така че да може да се 
извършва правилно оценяване на 
активите на ФАИ и да може 
стойността на акциите или дяловете на 
ФАИ да се изчислява и, когато е 
уместно, да се оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.
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Изменение 748
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се прибягва до трета страна 
за оценяването, управляващото ФАИ 
лице трябва да може да докаже, че 
тази трета страна е квалифицирана 
и способна да изпълнява въпросните 
функции, че е надлежно избрана и че 
управляващото ФАИ лице е в позиция 
ефективно да наблюдава по всяко 
време дейността на тази трета 
страна.

Or. en

Изменение 749
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством дерогация от алинея 1 
държавите-членки могат да 
разрешат управляващото ФАИ лице 
да делегира на трета страна 
оценителски функции, както и 
отговорността за тях, в 
съответствие с националното 
законодателство на държавата-
членка, в която ФАИ е установен.

Or. en

Обосновка

Целта е да се вземат под внимание специфичните разпоредби в законодателството 
на отделни държави-членки.
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Изменение 750
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица редовно 
оповестяват публично 
методологиите, използвани за 
оценяване на неликвидните активи, 
независимо дали оценяването се 
извършва от управляващото ФАИ 
лице или е делегирано на трета 
страна.

Or. en

Обосновка

Качеството на основните методологии е много по-важно от ролята на оценителя; 
поради това те следва да бъдат публикувани, по-специално в случаите на активи, 
чиято стойност е трудно да се определи.

Изменение 751
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато се прибягва до външен 
оценител, управляващото ФАИ лице 
трябва да може да докаже, че 
третата страна е квалифицирана и 
способна да изпълнява въпросните 
функции, че е надлежно избрана и че 
управляващото  ФАИ лице е в позиция 
ефективно да наблюдава по всяко 
време дейността на външния 
оценител. Прибягването до външен 
оценител не трябва да пречи на 
ефективността на надзора от 
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страна на управляващото ФАИ лице 
и, по-специално, не трябва да 
възпрепятства управляващото ФАИ 
лице да действа или ФАИ да бъде 
управляван в най-добрия интерес на 
инвеститорите.
Когато не се използва външен 
оценител, компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да изискват процедурите по 
оценяване на управляващото ФАИ 
лице и/или оценките да се проверяват 
от външен оценител или, по 
целесъобразност, от одитор.  
Държавата-членка по произход може 
също така да изисква всички оценки, 
независимо дали са извършени от 
управляващото ФАИ лице или от 
външен оценител, да бъдат 
подложени на надзор от страна на 
депозитаря.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 752
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато се прибягва до външен 
оценител, управляващото ФАИ лице 
трябва да може да докаже, че 
третата страна е квалифицирана и 
способна да изпълнява въпросните 
функции, че е надлежно избрана и че 
управляващото  ФАИ лице е в позиция 
ефективно да наблюдава по всяко 
време дейността на външния 
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оценител. Прибягването до външен 
оценител не трябва да пречи на 
ефективността на надзора от 
страна на управляващото ФАИ лице 
и, по-специално, не трябва да 
възпрепятства управляващото ФАИ 
лице да действа или ФАИ да бъде 
управляван в най-добрия интерес на 
инвеститорите.
Когато не се използва външен 
оценител, компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да изискват процедурите по 
оценяване на управляващото ФАИ 
лице и/или оценките да се проверяват 
от външен оценител или, по 
целесъобразност, от одитор.  
Държавата-членка по произход може 
също така да изисква всички оценки, 
независимо дали са извършени от 
управляващото ФАИ лице или от 
външен оценител, да бъдат 
подложени на надзор от страна на 
депозитаря.

Or. en

Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 753
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато се прибягва до външен 
оценител, управляващото ФАИ лице 
трябва да може да докаже, че 
третата страна е квалифицирана и 
способна да изпълнява въпросните 
функции, че е надлежно избрана и че 
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управляващото  ФАИ лице е в позиция 
ефективно да наблюдава по всяко 
време дейността на външния 
оценител. Прибягването до външен 
оценител не трябва да пречи на 
ефективността на надзора от 
страна на управляващото ФАИ лице 
и, по-специално, не трябва да 
възпрепятства управляващото ФАИ 
лице да действа или ФАИ да бъде 
управляван в най-добрия интерес на 
инвеститорите.
Когато не се използва външен 
оценител, компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да изискват процедурите по 
оценяване на управляващото ФАИ 
лице и/или оценките да се проверяват 
от външен оценител или, по 
целесъобразност, от одитор.  
Държавата-членка по произход може 
също така да изисква всички оценки, 
независимо дали са извършени от 
управляващото ФАИ лице или от 
външен оценител, да бъдат 
подложени на надзор от страна на 
депозитаря.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 754
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Управляващото ФАИ лице е 
отговорно за правилното оценяване 
на активите на ФАИ, както и за 



AM\805037BG.doc 39/190 PE439.132v01-00

BG

изчисляването на нетната стойност 
на активите на ФАИ. Тази 
отговорност не се засяга от 
делегирането на такива функции на 
трета страна.
Посредством дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 
разрешат управляващото ФАИ лице 
да делегира на трета страна  част от 
или всички оценителски функции, 
както и отговорността за тях, в 
съответствие с националното 
законодателство на държавата-
членка, в която ФАИ е установен.

Or. en

Обосновка

„Оценяването” засяга стойността на активите, притежавани от фонда, както и 
стойността на фонда.  Регулаторната рамка за оценяване на фонда трябва да 
отчете спецификата на тези отделни равнища на оценяване. Изискванията за 
оценяване на активите варират в значителна степен според самото естество на 
въпросните активи – от силно ликвидни активи, оценени на основата на съответната 
котировка, до неликвидни активи, изискващи специално адаптирани процеси на 
оценяване.  Функцията може да бъде изпълнена или от самото управляващо 
дружество, или от депозитаря.

Изменение 755
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и 
за изчисляване на нетната стойност 
на активите на дял или на акция на 
ФАИ са определени в 
законодателството на държавата, в 
която е установен ФАИ, в правилника 
на ФАИ или в учредителните му 
актове.

заличава се

Or. en
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Обосновка

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Изменение 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и 
за изчисляване на нетната стойност 
на активите на дял или на акция на 
ФАИ са определени в 
законодателството на държавата, в 
която е установен ФАИ, в правилника 
на ФАИ или в учредителните му 
актове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последствие от измененията в параграф 1. Независимият оценител не добавя никаква 
стойност към фондовете за дялово участие, които нямат права за обратно 
изкупуване. Управителите не получават възнаграждения на основата на оценка по 
справедлива стойност на нереализирани инвестиции. Инвеститорите и управителите 
трябва да изчакат фондът да донесе стойност (в този момент е ясно каква е 
стойността). За оценка на активите на фондове за дялово участие се изискват 
подробни познания на управленско и одитно равнище. Това са допълнителни разходи 
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без полза за инвеститорите.

Изменение 757
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в съответните финансови 
стандарти за отчетност, приети от 
ЕС, или, когато тези финансови 
стандарти за отчетност не се 
прилагат автоматично, 
задължението за прилагането им се 
установява в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ, в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

Or. en

Обосновка

Целта е да се гарантира, че подходящите принципи на оценяване, приети в 
стандартите за финансова отчетност в ЕС, ще се прилагат едновременно за всички 
ФАИ, без да е необходимо да се чака докато съответното национално 
законодателство или създаването на ФАИ бъдат променени, и да се отрази всяка 
промяна в общоприетите принципи, когато тя влезе в действие.

Изменение 758
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
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определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, 
в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ, или в съществуващите 
приложими стандарти за оценяване 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, 
включително разпоредбите, 
установени от органи, назначени от 
обществените органи или признати 
от националното законодателство, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

Or. en

Изменение 759
Carl Haglund

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, 
в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ, или в съществуващите 
приложими стандарти за оценяване 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, 
включително разпоредбите, 
установени от органи, назначени от 
обществените органи или признати 
от националното законодателство, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предоставят на държавите-членки подходящите средства за 
признаване на съществуващите стандарти за оценяване по отношение на отделните 
ФАИ.  Този подход, който подчертава гъвкавостта, трябва да бъде задълбочен в 
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директивата, за да се отчетат спецификите на хедж фондовете, фондовете за 
дялово участие, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, стоковите фондове и 
инфраструктурните фондове. 

Изменение 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и 
за изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Стандартите и правилата за 
оценка на активите и за изчисляване на 
нетната стойност на активите на дял или 
на акция на ФАИ се основават на 
общоприети принципи за оценяване и 
спазват стандартите и правилата,
определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ, и в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

Or. en

Изменение 761
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ, в правилника на ФАИ и/или в 
учредителните му актове.

Or. en
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Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 762
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ и/или в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

Or. en

Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 763
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ, в 
правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.

3. Правилата за оценка на активите и за 
изчисляване на нетната стойност на 
активите на дял или на акция на ФАИ са 
определени в законодателството на 
държавата-членка, в която е установен 
ФАИ и/или в правилника на ФАИ или в 
учредителните му актове.
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Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 764
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това в случая на вътрешно 
управлявани ФАИ, чиито акции се 
търгуват на регулиран пазар в 
Европейския съюз, за оценяване на 
активите, изготвяне на счетоводни 
документи и като цяло за всички 
други изисквания за прозрачност ще се 
прилагат правилата, приложими за 
дружества, чиито ценни книжа се 
приемат за търгуване на регулиран 
пазар.

Or. en

Обосновка

Член 16, параграф 3 от предложението на Комисията, като постановява, че 
правилата за оценка на активите "са определени в законодателството на 
държавата, в която е установен ФАИ" не отчита, че онези вътрешно управлявани 
ФАИ, които се предлагат и търгуват на регулиран пазар в Европейския съюз, са 
задължени съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 да спазват международните 
стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Те също така са задължени да 
спазват изискванията на Директива 2004/109/ЕО относно прозрачността и всички 
мерки за прилагането й.
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Изменение 765
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Оценката на активите може да се 
извършва по друг прозрачен, 
компетентен и пропорционален 
начин ако съществува съгласие за 
това между участниците във ФАИ и 
ФАИ отговаря на следните критерии:
а) активите на фонда не надвишават 
100 млн. евро;

б) портфейлът на управляващото 
ФАИ лице се състои от ФАИ, чиито 
активи под управление не превишават 
общо 1 млрд. евро;  
в) портфейлът на управляващото 
ФАИ лице се състои от ФАИ, които 
не използват ливъридж;
г) управляващото ФАИ лице се 
състои от ФАИ, които нямат право 
на обратно изкупуване в срок от 5 
години след датата на учредяване на 
всеки ФАИ;
г) управляващото ФАИ лице прави 
устойчиви инвестиции чрез рисков 
капитал или капитал за растеж в 
МСП или проекти, свързани с 
околната среда или с технологични 
иновации.

Or. en

Обосновка

Преминаването към по-екологосъобразна и основана на знанието икономика ще 
изисква частни инвестиции. Прекаленото административно бреме може да намали 
стимулите или да изложи на опасност подобни инвестиции. 
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Изменение 766
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Независимото оценяване не е 
задължително за ФАИ от затворен 
тип.

Or. en

Обосновка

Оценяването не е проблем за ФАИ от затворен тип, тъй като стойността се 
изчислява по време на ликвидацията на фонда.

Изменение 767
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Управляващото ФАИ лице 
продължава да носи отговорност за 
точното установяване на 
стойността на акциите и дяловете 
на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите имат договор с управляващо ФАИ лице, което трябва да остане 
отговорно за качеството на оценката.
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Изменение 768
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

заличава се

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Изменение 769
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

заличава се

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

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

Изменение 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 



PE439.132v01-00 50/190 AM\805037BG.doc

BG

допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Последствие от измененията в параграф 1. Независимият оценител не добавя никаква 
стойност към фондовете за дялово участие, които нямат права за обратно 
изкупуване. Управителите не получават възнаграждения на основата на оценка по 
справедлива стойност на нереализирани инвестиции. Инвеститори и управители 
трябва да изчакат фондът да донесе стойност (в този момент е ясно каква е 
стойността). За оценка на активите на фондове за дялово участие се изискват 
подробни познания на управленско и одитно равнище. Това са допълнителни разходи 
без полза за инвеститорите.

Изменение 771
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

заличава се

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

"Оценяването" засяга стойността на активите, притежавани от фонда, както и 
стойността на фонда  Регулаторната рамка за оценяване на фонда трябва да 
отчете спецификата на тези отделни равнища на оценяване. Изискванията за 
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оценяване на активите варират в значителна степен според самото естество на 
въпросните активи – от силно ликвидни активи, оценени на основата на съответната 
котировка, до неликвидни активи, изискващи специално адаптирани процеси на 
оценяване.  Функцията може да бъде изпълнена или от самото управляващо 
дружество, или от депозитаря.

Изменение 772
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите 
относно процедурите за подходящо 
оценяване на нетните активи по 
отношение на активите и акциите 
или дяловете от ФАИ.  Подобни 
актове също така посочват 
подходящата периодичност на 
оценяването, което трябва да се 
извършва от фондове от отворен 
тип, като се имат предвид основните 
активи, притежавани от фонда, и 
неговата политика по емитиране и 
изкупуване.  Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи 
критериите, когато има 
необходимост от външна проверка.

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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Изменение 773
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите 
относно процедурите за подходящо 
оценяване на активите и акциите или 
дяловете от ФАИ и подходящото 
равнище на функционална 
независимост на оценителската 
функция. Подобни актове също така 
посочват подходящата периодичност 
на оценяването, което трябва да се 
извършва от фондове от отворен 
тип, като се имат предвид основните 
активи, притежавани от фонда, и 
неговата политика по емитиране и 
изкупуване.  Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи 
критериите, когато има 
необходимост от външна проверка 
съгласно параграф 2.

Or. en

Изменение 774
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите 
относно процедурите за подходящо 
оценяване на активите и акциите или 
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дяловете от ФАИ и подходящото 
равнище на функционална 
независимост на оценителската 
функция. Подобни актове също така 
посочват подходящата периодичност 
на оценяването, което трябва да се 
извършва от фондове от отворен 
тип, като се имат предвид основните 
активи, притежавани от фонда, и 
неговата политика по емитиране и 
изкупуване.  Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи 
критериите, когато има 
необходимост от външна проверка 
съгласно параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 775
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите 
относно процедурите за подходящо 
оценяване на активите и акциите или 
дяловете от ФАИ и подходящото 
равнище на функционална 
независимост на оценителската 
функция. Подобни актове също така 
посочват подходящата периодичност 
на оценяването, което трябва да се 
извършва от фондове от отворен 
тип, като се имат предвид основните 
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активи, притежавани от фонда, и 
неговата политика по емитиране и 
изкупуване.  Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи 
критериите, когато има 
необходимост от външна проверка 
съгласно параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Виж член 16 от преразгледаното компромисно предложение на председателството 
от 15 декември 2009 г. 

Изменение 776
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите 
относно процедурите за подходящо 
оценяване на активите и акциите или 
дяловете от ФАИ и подходящото 
равнище на функционална 
независимост на оценителската 
функция. Подобни актове също така 
посочват подходящата периодичност 
на оценяването, което трябва да се 
извършва от фондове от отворен 
тип, като се имат предвид основните 
активи, притежавани от фонда, и 
неговата политика по емитиране и 
изкупуване.  Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи 
критериите, когато има 
необходимост от външна проверка 
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съгласно параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че оценка от самото управляващо ФАИ лице е също така 
възможна.

Изменение 777
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите, 
въз основа на които може да се счита, че
процесът на оценка е независим, и 
които уточняват какви  
организационни изисквания трябва да 
бъдат изпълнени за предотвратяване 
на всякакви конфликти на интереси. 

Or. en

Изменение 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите, 
въз основа на които може да се счита, че 
оценителят е независим по смисъла на 
параграф 1, и общоприетите 
принципи за оценка, които трябва да 



PE439.132v01-00 56/190 AM\805037BG.doc

BG

се прилагат съгласно параграф 3. 

Or. en

Обосновка

Защитата на инвеститорите изисква оценяването да се прави на основата на 
принципи, които са поне сравними. Без да определя подробни правила, Комисията 
следва да определи правилата, които да съставляват общата основа на всички 
практики на оценяване.

Изменение 779
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите, 
въз основа на които може да се счита, че 
оценителят е независим и да  получи 
сертификат за оценка по смисъла на 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

 Въвеждането на добро и прозрачно оценяване изисква общи за ЕС процедури и 
последователно качество на независимото оценяване. Преценява се, че 
новосъздаденият Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е подходящата 
институция за сертифициране на оценители, установяване на насоки за оценка и 
наблюдение на тяхното прилагане. 
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Изменение 780
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите, 
въз основа на които може да се счита, че 
оценителят е независим и да получи 
сертификат за оценка по смисъла на 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на добро и прозрачно оценяване изисква общи за ЕС процедури и 
последователно качество на независимото оценяване. Преценява се, че 
новосъздаденият Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е подходящата 
институция за сертифициране на оценители, установяване на насоки за оценка и 
наблюдение на тяхното прилагане. 

Изменение 781
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема делегирани 
актове съгласно членове 49а, 49б и 49в, 
определящи по-специално критериите, 
въз основа на които може да се счита, че 
оценителят е независим по смисъла на 
параграф 1. Комисията приема също 
така делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
допълнително уточняващи кои 
структури – обект на надзор -  имат 
право да изпълняват ролята на 
оценители.
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Or. en

Обосновка

Оценителят трябва да подлежи на разрешителен режим и на надзор.

Изменение 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това при вътрешно 
управлявани ФАИ, чиито акции се 
търгуват на регулиран пазар в 
Европейския съюз, за оценяване на 
активите, изготвяне на счетоводни 
документи и като цяло за всички 
други изисквания за прозрачност ще се 
прилагат правилата, приложими за 
дружества, чиито ценни книжа се 
приемат за търгуване на регулиран 
пазар.

Or. en

Обосновка

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Изменение 783
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които може 
да се счита, че оценителят е независим 
по смисъла на параграф 1.

4. Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно членове 
49а, 49б и 49в, определящи по-
специално критериите, въз основа на 
които може да се счита, че оценителят е 
функционално независим по смисъла на 
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

Обосновка

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

Изменение 784
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1 до 4 не се прилагат за 
управляващи ФАИ лица, управляващи 
единствено ФАИ, които: 
а) не използват ливъридж;
б) нямат права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
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упражнени в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ; 
и
в) съгласно инвестиционните си 
стратегии и цели инвестират и 
продават активи само в редки случаи.
Управляващо ФАИ лице, което 
отговаря на условията по настоящия 
параграф, гарантира, че за всеки ФАИ, 
който управлява, са установени 
подходящи и съгласувани процедури, 
така че да може да се извършва 
надлежно оценяване на активите на 
ФАИ и да може стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ да се 
изчислява и, когато е уместно, да се 
оповестява публично.
Тези процедури за оценка, които се 
извършват ежегодно, се създават 
съгласно насоки за сектора и/или 
според други договорки с 
инвеститорите съгласно договорните 
споразумения;

Or. en

Обосновка

Фондовете за дялово участие вече предлагат условия, при които се извършва одит 
както на равнище дружество от портфейла, така и на равнище ФАИ.

Изменение 785
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящият член не се прилага за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават акции от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
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с цел изпълняване на индустриална 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
продажба на активите в рамките на 
определен график.

Or. en

Обосновка

Акциите на предлаганите на борсата индустриални холдингови дружества се 
търгуват публично и по този начин се оценяват постоянно от пазара. Следователно 
няма нужда от външен оценител и предложените изисквания относно оценяването са 
неприложими. Освен това предлаганите на борсата индустриални холдингови 
дружества вече са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС относно 
оценяването, в рамките на изискванията за счетоводството и финансовата 
отчетност. Спазването на тази разпоредба за предлаганите на борсата управляващи 
ФАИ лица и инвестиционни дружества би било скъпо и не би добавило стойност нито 
за инвеститорите, нито за стабилността на финансовите пазари.

Изменение 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ФАИ, които са фондове 
за дялово участие.

Or. en

Обосновка

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
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commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Изменение 787
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ФАИ, които са фондове 
за дялово участие.

Or. en

Обосновка

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Изменение 788
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17

Депозитар Задачи на депозитаря
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 789
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ (различен от 
ФАИ от затворен тип, който 
провежда политика на инвестиране 
основно във финансови инструменти 
или други активи, държани като 
дългосрочна инвестиция, а не за да 
бъдат търгувани), който да изпълнява, 
когато е приложимо, следните функции

Or. en

Обосновка

Фондовете, инвестиращи в други фондове за дялово участие (а също и фондовете за 
дялово участие) са от затворен тип и правят дългосрочни инвестиции, като по 
правило не търгуват с инвестиции.  Повечето подобни фондове правят сравнително 
малък брой неликвидни инвестиции през времето на съществуването си. 
Неликвидният и дългосрочен характер на инвестициите в дялово участие означава, че 
не е необходима специализирана депозитарна услуга. Условните задължения, на които 
те подлежат, правят инвестициите на фондове, инвестиращи в други фондове за 
дялово участие, неподходящи за съхранение от депозитар.
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Изменение 790
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
осигуряват определянето на 
депозитар за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица следят за 
всеки управляван от тях ФАИ, когато е 
приложимо, задачите на депозитаря 
да се изпълняват при условия на 
независимост и единствено в интерес 
на инвеститорите на ФАИ. Задачите 
на един депозитар са следните:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 791
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един единствен
депозитар за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните депозитарни 
функции:

Or. en

Обосновка

Предложените по-долу изменения в параграф 1 целят да създадат логична рамка по 
отношение на активите на ФАИ: а) парични активи на ФАИ; б) финансови 
инструменти на ФАИ, предавани на попечителя, и някои права на ФАИ; в) други 
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активи на ФАИ.

Изменение 792
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един единствен 
депозитар за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

Or. en

Изменение 793
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един единствен 
депозитар за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

Or. en

Обосновка

Това изискване е важно, за да се гарантира, че всички активи на ФАИ ще бъдат 
поверени на един депозитар, който ще има изчерпателен поглед върху активите на 
ФАИ и така ще му бъде възможно да изпълни надзорните си задължения. Това условие 
не забранява на депозитаря да използва трети страни, на които да делегира някои от 
задачите си. 
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Изменение 794
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един единствен 
депозитар за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

Or. en

Изменение 795
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един или повече 
депозитари за всеки управляван от тях 
ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

Or. en

Обосновка

Управителите следва да могат да използват разнообразни доставчици на услуги 
(администратори, оценители и депозитари/попечители), които имат регистрирано 
седалище в ЕС, но могат да имат главно управление извън ЕС.
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Изменение 796
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 
изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Предложените по-долу изменения в параграф 1 целят да създадат логична рамка по 
отношение на активите на ФАИ: а) парични активи на ФАИ; б) финансови 
инструменти на ФАИ, предавани на попечителя, и някои права на ФАИ; в) други 
активи на ФАИ.

Изменение 797
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Допълнителните задачи, добавени в изменения 68–72 (член 17, параграф 1) от 
проектодоклада, са въпроси, за които отговарят управителните съвети на 
дружествата, учредени съгласно европейското дружествено право. Когато ФАИ е 
лицето, управляващо ФАИ, и за него се прилага европейското законодателство, не би 



PE439.132v01-00 68/190 AM\805037BG.doc

BG

следвало да има тревоги относно това, да се позволява на управляващото ФАИ лице 
да изпълнява тези аспекти от задълженията на депозитар.

Изменение 798
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка; 

а) да се уверява, че паричните 
средства на ФАИ на депозит са 
държани в една или повече одобрени 
банки, включително в депозитаря, ако 
той е одобрена банка;

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуваност в параграф 1 (виж по-горе), буква а) следва да се 
отнася само до парични средства, които са актив на ФАИ, но не и до такива, които 
не са актив на ФАИ.  Паричните средства, отчетени извън ФАИ във връзка със 
записване на нова инвестиция или обратно изкупуване, са разгледани в достатъчна 
степен в букви а) и в) от параграф 1а по-долу.  Препоръчва се внасянето на парични 
средства на фонда на депозит да бъде подложено на режим, подобен на този, 
изискван за парите на клиенти по Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти. Оставя се възможност за по-подробни изисквания (ако е необходимо) 
на ниво 2. 

Изменение 799
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 

а) да се уверява, че паричните 
средства на ФАИ на депозит са 
държани в една или повече одобрени 
кредитни институции, включително 
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осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка; 

в депозитаря, ако той е одобрена 
кредитна институция;

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуваност в параграф 1 (виж по-горе), буква а) следва да се
отнася само до парични средства, които са актив на ФАИ, но не и до такива, които 
не са актив на ФАИ. Препоръчва се поставянето на парични средства на фонда на 
депозит да бъде подложено на режим, подобен на този, изискван за парите на 
клиенти по Директивата относно пазарите на финансови инструменти.  Оставя се 
възможност за по-подробни изисквания (ако е необходимо) на ниво 2. 

Изменение 800
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка;

а) да съхранява на депозит парични 
сметки, открити в регистрите на 
депозитаря; 

Or. en

Обосновка

Депозитарят трябва да се увери, наред с другото, че паричните операции се отчитат 
в парична сметка и че нарежданията се изпълняват съгласно определените за 
спазване правила.
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Изменение 801
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка;

а) да съхранява на депозит парични 
сметки, открити в регистрите на 
депозитаря; 

Or. en

Обосновка

Ролята на депозитаря относно нарежданията за записване и за обратно изкупуване 
се описва в буква ва). Депозитарят се уверява, че нарежданията се изпълняват 
съгласно определените за спазване правила, включително като се уверява, че парични 
операции, свързани с тези нареждания, са правилно отчетени в парична сметка.  

Изменение 802
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка;

а) да съхранява на депозит парични 
сметки, открити в регистрите на 
депозитаря;

Or. en
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Изменение 803
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно;

i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 
които могат да бъдат внесени в 
сметки за ценни книжа. За тази цел 
депозитарят, назначен от 
управляващото ФАИ лице, гарантира 
отделянето на активите чрез 
откриване на отделни сметки в 
своите регистри на името на ФАИ.
Въпреки този принцип, държавите-
членки могат да позволят отделяне в 
рамките на така наречени глобални 
(oмнибус) сметки, при условие че 
активите на всеки фонд могат ясно 
да бъдат идентифицирани като 
принадлежащи на даден ФАИ във 
всеки отделен момент;
ii) поддържа документация, за да 
удостоверява собствеността на 
финансови инструменти, които не 
могат да бъдат държани на 
отговорно пазене на основата на 
информация, предоставена от 
управляващото ФАИ лице, 
включително външни доказателства 
за съществуването на транзакцията;

Or. en

Обосновка

Понятието за собственост е много сложно и не може да се разгледа в контекста на 
тази директива. В момента Комисията работи по въпроса в контекста на планирани 
законодателни мерки относно правната сигурност на притежавани ценни книжа. 
Ето защо функциите на депозитарите във връзка с отговорното пазене на активите 
на фондове следва да се определят отделно за всеки клас активи, допустими за 
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портфейла на един ФАИ, дори и това да е трудно. Такъв е също резултатът от 
консултацията на Комисията относно депозитар за ПКИЦПК.

Изменение 804
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 
които могат да бъдат внесени в 
сметки за ценни книжа. За тази цел 
депозитарят, назначен от 
управляващото ФАИ лице, гарантира 
отделянето на активите чрез 
откриване на отделни сметки в 
своите регистри на името на ФАИ.
Въпреки този принцип, държавите-
членки могат да позволят отделяне в 
рамките на така наречени глобални 
(oмнибус) сметки, при условие че 
активите на всеки фонд могат ясно 
да бъдат идентифицирани като 
принадлежащи на даден ФАИ във 
всеки отделен момент;
ii) да поддържа документация, за да 
удостоверява собствеността на 
финансови инструменти, които не 
могат да бъдат държани на 
отговорно пазене на основата на 
информация, предоставена от 
управляващото ФАИ лице, 
включително външни доказателства 
за съществуването на транзакцията;

Or. en
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Обосновка

Съхранението на активите на фондовете от депозитарите следва да бъде определено 
отделно за всеки вид активи. Това е в съответствие с консултацията на Комисията 
относно депозитар за ПКИЦПК. Понятието за собственост не може да бъде 
разглеждано в настоящата директива поради нейния комплексен характер и поради 
факта, че Комисията е заета с текущ процес по същия въпрос. 

Изменение 805
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 
които могат да бъдат внесени в 
сметки за ценни книжа. За тази цел 
депозитарят, назначен от 
управляващото ФАИ лице, гарантира 
отделянето на активите чрез 
откриване на отделни сметки в 
своите регистри на името на всеки 
ФАИ.
ii) да поддържа документация, за да 
удостоверява собствеността на 
финансови инструменти, които не 
могат да бъдат държани на 
отговорно пазене на основата на 
информация, предоставена от 
управляващото ФАИ лице, 
включително външни доказателства 
за съществуването на транзакцията;

Or. en



PE439.132v01-00 74/190 AM\805037BG.doc

BG

Изменение 806
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 
които могат да бъдат съхранявани в 
централен депозитар на ценни книжа 
и в регистрите на депозитаря. За 
тази цел депозитарят гарантира 
отделянето на активите на ФАИ от 
своите собствени активи и активите 
на всеки под-попечител и открива 
сметки на името на всеки ФАИ;
ii) да поддържа опис на финансовите 
инструменти, които не могат да 
бъдат съхранявани на отговорно 
пазене;

Or. en

Обосновка

Изменение 807
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 



AM\805037BG.doc 75/190 PE439.132v01-00

BG

които са физически доставени на 
депозитаря; и
ii) да поддържа всички права във 
финансови инструменти, 
кредитирани на ФАИ чрез установена 
система на регистрация и непряко 
участие.
Всички тези финансови инструменти 
трябва да бъдат отделени от 
активите на депозитаря или на всяка 
трета страна, назначена в 
съответствие с параграф 4, и ясно 
определени в регистрите на 
депозитаря или на третата страна 
като принадлежащи на ФАИ;

Or. en

Обосновка

Промени, направени с цел съвместимост с приложимите правни системи, в които 
задълженията на попечителя за „съхранение” се отнасят до физически 
съхраняваните финансови инструменти и правата във финансовите инструменти, 
като например „безналични ценни книжа”, съхранявани пряко или непряко 
посредством централен депозитар на ценни книжа (CSD).

Изменение 808
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
i) да съхранява на отговорно пазене 
всички финансови инструменти, 
които са физически доставени на 
депозитаря; и
ii) да поддържа всички права в 
заверени на него финансови 
инструменти чрез установена 
система на регистрация и непряко 
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участие.
Всички тези финансови инструменти 
трябва да бъдат отделени от 
активите на депозитаря или на всеки 
попечител и да бъдат ясно 
определени в регистрите на 
депозитаря като принадлежащи на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Промени, направени с цел съвместимост с приложимите правни системи, в които 
задълженията на попечителя за „съхранение” се отнасят до физически 
съхраняваните финансови инструменти и правата във финансовите инструменти, 
като например „безналични ценни книжа”, съхранявани посредством централен 
депозитар на ценни книжа (CSD) или в регистрите на регистраторите на емитенти. 
Този въпрос следва да бъде допълнително разглеждан в равнище 2.
Изискванията за отделяне следва да бъдат обхванати в равнище 2.

Изменение 809
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да гарантира, че финансовите 
инструменти, посочени в буква б), не 
могат да бъдат повторно използвани 
без предварителното съгласие на 
лицето, управляващо ФАИ, както и че 
това съгласие не е било оттеглено;

Or. en

Обосновка

Обхваща физическите и безналичните активи.
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Изменение 810
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да гарантира, че финансовите 
инструменти, посочени в буква б), не 
могат да бъдат повторно използвани 
без предварителното съгласие на 
лицето, управляващо ФАИ, както и че 
това съгласие не е било оттеглено;

Or. en

Обосновка

Обхваща физическите и безналичните активи.

Изменение 811
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от 
ФАИ или от управляващото го от 
негово име лице.

в) да поддържа документация, 
доказваща собствеността върху
активите на ФАИ, различни от тези, 
посочени в букви а) и б).

Or. en

Обосновка

С настоящата промяна се признава отсъствието на депозитаря от веригата на 
собственост върху тези активи.  Депозитарят ще поддържа документация, която 
предоставя полезни доказателства, но от него не може да се очаква да потвърждава 
валидността на правото.  Естеството на изискваното доказателство следва да бъде 
уточнено в равнище 2.
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Изменение 812
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово 
име лице.

в) да поддържа документация за 
доказване на собствеността на ФАИ 
върху другите активи въз основа на 
информация, предоставена от 
лицето, управляващо ФАИ, или по 
друг начин.

Or. en

Изменение 813
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово 
име лице.

в) да поддържа документация за 
доказване на собствеността на ФАИ 
върху другите активи въз основа на 
информация, предоставена от 
лицето, управляващо ФАИ, или по 
друг начин.

Or. en

Обосновка

Съхранението се отнася единствено до финансовите инструменти. За да бъдат 
обхванати всички активи на фондовете, е необходимо да бъдат определени 
задълженията на депозитаря по отношение на другите активи, които не са 
финансови инструменти или налични парични средства. В това отношение 
предложеното в новото изменение определение акцентира върху необходимостта от 
приемане на адекватна външна информация за изпълнението на това задължение.
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Изменение 814
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово 
име лице.

в) да поддържа документация за 
доказване на собствеността на ФАИ 
върху другите активи въз основа на 
информация, предоставена от 
лицето, управляващо ФАИ, или по 
друг начин.

Or. en

Обосновка

Задълженията на депозитарите трябва да бъдат определени и с оглед на тези 
активи, които не са налични парични средства или финансови инструменти. 
Необходима е външна информация за изпълнението на тези задължения.

Изменение 815
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово 
име лице.

в) да проверява поддържането на 
документация, доказваща 
естеството и средствата на 
собствеността и местонахождението 
на активите на ФАИ, различни от 
тези, посочени в букви а) и б).

Or. en

Обосновка

С настоящата промяна се признава отсъствието на депозитаря от веригата на 
собственост върху тези активи. Депозитарят ще поддържа документация, която 
предоставя полезни доказателства, но от него не може да се очаква да потвърждава 
валидността на правото, нито да поддържа документация, доказваща собственост, 
във връзка с която трябва да се разчита на трети страни, за които не се очаква или 
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не е възможно делегиране.  Естеството на проверката на изискваните доказателства 
и на водената документация следва да бъде уточнено в равнище 2.

Изменение 816
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към функциите, 
посочени в параграф 1, букви а) и б), 
депозитарят, когато е уместно, 
извършва последваща проверка дали:

Or. en

Обосновка

Съхранението се отнася единствено до финансовите инструменти. За да бъдат 
обхванати всички активи на фондовете, е необходимо да бъдат определени 
задълженията на депозитаря по отношение на другите активи, които не са 
финансови инструменти или налични парични средства. В това отношение 
предложеното в новото изменение определение акцентира върху необходимостта от 
приемане на адекватна външна информация за изпълнението на това задължение.

Изменение 817
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към функциите, 
посочени в параграф 1, букви а) и б), 
депозитарят, когато е уместно, 
извършва последваща проверка дали:

Or. en

Обосновка

Задълженията на депозитарите трябва да бъдат определени и с оглед на тези 
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активи, които не са налични парични средства или финансови инструменти. 
Необходима е външна информация за изпълнението на тези задължения.

Изменение 818
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към функциите, 
посочени в параграф 1, букви а) и б), 
депозитарят извършва последваща 
проверка дали:

Or. en

Изменение 819
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към задълженията, 
посочени в параграф 1, депозитарят 
проверява дали:

Or. en

Обосновка

Изменението цели да отрази надзорните функции на депозитарите (мониторинг и 
водене на документация).  Въпреки че депозитарят отговаря за упражняването на 
надзор по отношение на изпълнението на тези функции, упражняването на тези 
функции (като например оценяването) не е задължение на депозитаря.  Необходимите 
действия за извършване на проверка следва да бъдат уточнени в равнище 2.  Следва да 
бъде надлежно отчетен начинът, по който отрасълът подкрепя понастоящем 
алтернативните инвестиции и дали прилагането на всички тези отговорности като 
стандартна позиция е уместно в този контекст.
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Изменение 820
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продажбата, емитирането, 
обратното изкупуване или 
откупуването на акции или дялове  на 
ФАИ се извършват в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ или с неговите учредителни 
документи;

Or. en

Обосновка

Извършена промяна в буква г) за признаване на надзорните задължения на депозитаря 
по отношение на спазването на правилата за инвестиции, наложени от националното 
законодателство и т.н.
Тъй като тези разпоредби са взети от директивата за ПКИПЦК, би било уместно на 
държавите-членки да бъде позволено да не прилагат това изискване за ФАИ, различни 
от ФАИ на дребно.

Изменение 821
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a (нов) – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продажбата, емитирането, 
обратното изкупуване, откупуване и 
анулиране на акции или дялове от 
името на ФАИ се извършват в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и с 
правилата на ФАИ;

Or. en
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Обосновка

Извършваният от депозитаря контрол не следва да дублира контрола, упражняван от 
управляващото ФАИ лице. Упражняваният от депозитаря контрол се състои в 
извършването на редица последващи изпитвания, за да бъде потвърдено, че лицето, 
управляващо ФАИ, е изпълнило необходимите вътрешни процедури и проверки за 
правилното осъществяване на всички свързани с ФАИ операции. Позоваването на 
„приложимото национално законодателство” е несъвместимо с целта за 
хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 822
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продажбата, емитирането, 
обратното изкупуване, откупуване и 
анулиране на акции или дялове от 
името на ФАИ се извършват в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и с 
правилата на ФАИ;

Or. en

Обосновка

Важно е разграничаването на задълженията на депозитаря от тези на лицето, 
управляващо ФАИ. Депозитарят може да извършва последваща проверка относно 
прилагането от страна на управляващото ФАИ лице на правилните процедури и 
проверки. Позоваването на „приложимото национално законодателство” е 
несъвместимо с целта за хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 823
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продажбата, емитирането, 
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обратното изкупуване, откупуване и 
анулиране на дялове от името на 
ФАИ се извършват в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ;

Or. en

Изменение 824
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойността на акциите или на 
дяловете на ФАИ се изчислява в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и с 
правилата на ФАИ или с неговите 
учредителни документи;

Or. en

Обосновка

Извършена промяна в буква г) за признаване на надзорните задължения на депозитаря 
по отношение на спазването на правилата за инвестиции, наложени от националното 
законодателство и т.н.
Тъй като тези разпоредби са взети от директивата за ПКИПЦК, би било уместно на 
държавите-членки да бъде позволено да не прилагат това изискване за ФАИ, различни 
от ФАИ на дребно.

Изменение 825
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойността на дяловете се 
изчислява в съответствие с 



AM\805037BG.doc 85/190 PE439.132v01-00

BG

приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Извършваният от депозитаря контрол не следва да дублира контрола, упражняван от 
управляващото ФАИ лице. Упражняваният от депозитаря контрол се състои в 
извършването на редица последващи изпитвания, за да бъде потвърдено, че лицето, 
управляващо ФАИ, е изпълнило необходимите вътрешни процедури и проверки за 
правилното осъществяване на всички свързани с ФАИ операции. Позоваването на 
„приложимото национално законодателство” е несъвместимо с целта за 
хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 826
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойността на дяловете се 
изчислява в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Важно е разграничаването на задълженията на депозитаря от тези на лицето, 
управляващо ФАИ. Депозитарят може да извършва последваща проверка относно 
прилагането от страна на управляващото ФАИ лице на правилните процедури и 
проверки. Позоваването на „приложимото национално законодателство” е 
несъвместимо с целта за хармонизация между държавите-членки на ЕС.
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Изменение 827
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойността на дяловете се 
изчислява в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ;

Or. en

Изменение 828
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) указанията на лицето, управляващо 
ФАИ, не са били в противоречие с 
приложимото национално 
законодателство и с правилата на 
ФАИ или с неговите учредителни 
документи;

Or. en

Обосновка

Извършена промяна в буква г) за признаване на надзорните задължения на депозитаря 
по отношение на спазването на правилата за инвестиции, наложени от националното 
законодателство и т.н.
Тъй като тези разпоредби са копирани от директивата за ПКИПЦК, би било уместно 
на държавите-членки да бъде позволено да не прилагат това изискване за ФАИ, 
различни от ФАИ на дребно.
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Изменение 829
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) указанията на лицето, управляващо 
ФАИ, са изпълнени освен в случаите, 
когато те противоречат на 
приложимото национално 
законодателство или на правилата на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Извършваният от депозитаря контрол не следва да дублира контрола, упражняван от 
управляващото ФАИ лице. Упражняваният от депозитаря контрол се състои в 
извършването на редица последващи изпитвания, за да бъде потвърдено, че лицето, 
управляващо ФАИ, е изпълнило необходимите вътрешни процедури и проверки за 
правилното осъществяване на всички свързани с ФАИ операции. Позоваването на 
„приложимото национално законодателство” е несъвместимо с целта за 
хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 830
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) указанията на лицето, управляващо 
ФАИ, са изпълнени освен в случаите, 
когато те противоречат на 
приложимото национално 
законодателство или на правилата на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Важно е разграничаването на задълженията на депозитаря от тези на лицето, 
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управляващо ФАИ. Депозитарят може да извършва последваща проверка относно 
прилагането от страна на управляващото ФАИ лице на правилните процедури и 
проверки. Позоваването на „приложимото национално законодателство” е 
несъвместимо с целта за хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 831
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) указанията на лицето, управляващо 
ФАИ, са изпълнени освен в случаите, 
когато те противоречат на 
приложимото национално 
законодателство или на правилата на 
ФАИ;

Or. en

Изменение 832
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г)  превежда на ФАИ в обичайните 
срокове всички парични суми в негова 
полза, произтичащи от сделки с 
активите на ФАИ;

Or. en

Обосновка

Извършена промяна в буква г) за признаване на надзорните задължения на депозитаря 
по отношение на спазването на правилата за инвестиции, наложени от националното 
законодателство и т.н.
Тъй като тези разпоредби са взети от директивата за ПКИПЦК, би било уместно на 
държавите-членки да бъде позволено да не прилагат това изискване за ФАИ, различни 
от ФАИ на дребно.
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Изменение 833
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) превежда на ФАИ в обичайните 
срокове всички парични суми в негова 
полза, произтичащи от сделки с 
активите на ФАИ;

Or. en

Обосновка

Извършваният от депозитаря контрол не следва да дублира контрола, упражняван от 
управляващото ФАИ лице. Упражняваният от депозитаря контрол се състои в 
извършването на редица последващи изпитвания, за да бъде потвърдено, че лицето, 
управляващо ФАИ, е изпълнило необходимите вътрешни процедури и проверки за 
правилното осъществяване на всички свързани с ФАИ операции. Позоваването на 
„приложимото национално законодателство” е несъвместимо с целта за 
хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 834
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) превежда на ФАИ в обичайните 
срокове всички парични суми в негова 
полза, произтичащи от сделки с 
активите на ФАИ;

Or. en

Обосновка

Важно е разграничаването на задълженията на депозитаря от тези на лицето, 
управляващо ФАИ. Депозитарят може да извършва последваща проверка относно 
прилагането от страна на управляващото ФАИ лице на правилните процедури и 
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проверки. Позоваването на „приложимото национално законодателство” е 
несъвместимо с целта за хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 835
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) превежда на ФАИ в обичайните 
срокове всички парични суми в негова 
полза, произтичащи от сделки с 
активите на ФАИ;

Or. en

Изменение 836
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доходът на ФАИ се насочва в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и 
правилата на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Извършваният от депозитаря контрол не следва да дублира контрола, упражняван от 
управляващото ФАИ лице. Упражняваният от депозитаря контрол се състои в 
извършването на редица последващи изпитвания, за да бъде потвърдено, че лицето, 
управляващо ФАИ, е изпълнило необходимите вътрешни процедури и проверки за 
правилното осъществяване на всички свързани с ФАИ операции. Позоваването на 
„приложимото национално право” е несъвместимо с целта за хармонизация между 
държавите-членки на ЕС.
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Изменение 837
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доходът на ФАИ се насочва в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и 
правилата на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Важно е разграничаването на задълженията на депозитаря от тези на лицето, 
управляващо ФАИ. Депозитарят може да извършва последваща проверка относно 
прилагането от страна на управляващото ФАИ лице на правилните процедури и 
проверки. Позоваването на „приложимото национално право” е несъвместимо с 
целта за хармонизация между държавите-членки на ЕС.

Изменение 838
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доходът на ФАИ се насочва в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство и 
правилата на ФАИ.

Or. en
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Изменение 839
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a  – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на ФАИ могат да 
разпоредят неприлагането на всяка 
от буквите между а) и г) в случаите, 
когато ФАИ се предлага единствено 
на професионални или тясно 
специализирани инвеститори.

Or. en

Обосновка

Извършена промяна в буква г) за признаване на надзорните задължения на депозитаря 
по отношение на спазването на правилата за инвестиции, наложени от националното 
законодателство и т.н.
Тъй като тези разпоредби са взети от директивата за ПКИПЦК, би било уместно на 
държавите-членки да бъде позволено да не прилагат това изискване за ФАИ, различни 
от ФАИ на дребно.

Изменение 840
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки изискват 
лицата, управляващи ФАИ, при 
получаване на каквито и да било 
средства на ФАИ, да внесат 
експедитивно тези средства в една 
или повече сметки, открити в:
а) централна банка;
б) кредитна институция, получила 
разрешение в съответствие с 
Директива 2006/48/ЕО;



AM\805037BG.doc 93/190 PE439.132v01-00

BG

в) банка, получила разрешение в 
трета държава;
г) специализиран фонд на паричен 
пазар.
Първата алинея не се прилага спрямо 
кредитна институция, получила 
разрешение в съответствие с 
Директива 2006/48/ЕО, във връзка със 
съхранявани от тази институция 
депозити по смисъла на тази 
директива.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да следват същите изисквания като дружествата по директивата 
относно ПФИ и както това е посочено в ревизирания текст, като посочването на 
клиенти и инвестиционни посредници се заменя с посочване на ФАИ и на лица, 
управляващи ФАИ.

Изменение 841
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. За целите на параграф 1б, буква г) 
и на член 17, параграф 1д 
„специализиран фонд на паричен 
пазар” означава предприятие за 
колективно инвестиране, което е 
получило разрешение съгласно 
Директива 2009/65/ЕО или което 
подлежи на надзор и, където това е 
приложимо, е получило разрешение 
съгласно националното 
законодателство на държава-членка 
и което отговаря на следните 
условия:
а) основната му инвестиционна цел е 
да поддържа определена нетна 
стойност на активите (нетна 
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печалба) или нетна стойност на 
активите, равна на привлечения от 
инвеститорите капитал плюс 
печалба;
б) с оглед постигането на тази 
основна инвестиционна цел, трябва 
да инвестира изключително във 
висококачествени инструменти на 
паричния пазар, чийто падеж или 
остатъчен срок до падежа е не повече 
от 397 дни, или в инструменти с 
постоянна доходност, свързана с 
такъв падеж, или в инструменти, 
чийто среден остатък до падежа е 60 
дни. То също така може да постигне 
тази цел чрез инвестиране на 
паричните средства в депозити в 
кредитни институции;
в) да осигурява ликвидност на същия 
ден или сетълмент на следващия ден.
За целите на първа алинея, буква б) 
инструмент на паричен пазар се 
счита за висококачествен, ако му е 
присъден най-високият възможен 
кредитен рейтинг от всяка 
компетентна рейтингова агенция, 
която е оценила този инструмент. 
Инструмент, който не е оценен от 
нито една компетентна рейтингова 
агенция, не се счита за 
висококачествен.
За целите на втора алинея 
рейтингова агенция се счита за 
компетентна, ако тя присъжда 
кредитен рейтинг по отношение на 
фондове на парични пазари редовно и 
професионално и е призната за 
„приемлива агенция за външна 
кредитна оценка” по смисъла на член 
81, параграф1 от Директива 
2006/48/EО.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да следват същите изисквания като дружествата по директивата 
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относно ПФИ и както това е посочено в ревизирания текст, като посочването на 
клиенти и инвестиционни посредници се заменя с посочване на ФАИ и на лица, 
управляващи ФАИ.

Изменение 842
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите-членки изискват, 
когато лицата, управляващи ФАИ, не 
депозират парични средства на 
клиент в централна банка, те да 
действат с  всички необходими 
умения, внимание и дължима грижа 
при избора, назначаването и 
периодичния преглед на кредитната 
институция, банка или фонд на 
паричен пазар, в която/който са 
вложени паричните средствата и 
договореностите за държане на тези 
парични средства.
Държавите-членки следят по-
специално лицата, управляващи ФАИ, 
да отчитат опита и пазарната 
репутация на такива институции 
или фондове на паричния пазар с оглед 
осигуряване на защитата на правата 
на ФАИ, както и всички 
законодателни и регулативни 
изисквания или пазарни практики, 
свързани с държането на парични 
средства на клиент, които могат да 
се отразят неблагоприятно на 
правата на ФАИ. Държавите-членки 
гарантират, че влагането на 
паричните средства на ФАИ в 
специализиран фонд на паричен пазар 
се разрешава единствено ако то е 
предвидено в стратегията и 
политиката за инвестиране, 
оповестена на лицата, които 
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инвестират във ФАИ.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да следват същите изисквания като дружествата по директивата 
относно ПФИ и както това е посочено в ревизирания текст, като посочването на 
клиенти и инвестиционни посредници се заменя с посочване на ФАИ и на лица, 
управляващи ФАИ.

Изменение 843
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. За целите на защитата на 
интересите на ФАИ във връзка с 
финансови инструменти и парични 
средства, които им принадлежат, 
държавите-членки изискват от 
лицата, управляващи ФАИ, да 
спазват следните изисквания:
а) те трябва да поддържат 
отчетност и да водят сметки, които 
да им позволят във всеки един момент 
незабавно да разграничат държаните 
за един клиент активи от активите, 
държани за друг клиент, както и от 
собствените му активи;
б) те трябва да поддържат 
отчетност и да водят сметки по 
начин, осигуряващ тяхната точност, 
и по-специално тяхното 
съответствие с финансовите 
инструменти и парични средства, 
държани за ФАИ;
в) те трябва да провеждат редовно 
съгласуване между вътрешни сметки 
и тези на всяка трета страна, от 
която се държат тези активи;
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г) те трябва да предприемат 
нужните мерки за осигуряване, че 
всички финансови инструменти на 
клиент, депозирани при трета 
страна в съответствие с член 17б, да 
могат да бъдат ясно разграничими от 
финансовите инструменти, 
принадлежащи на лицето, 
управляващо ФАИ, и от финансовите 
инструменти, принадлежащи на 
тази трета страна, чрез 
индивидуални сметки на титулярите 
в счетоводните книги на третата 
страна или чрез равностойни мерки, 
които постигат същото равнище на 
защита;
д) те трябва да предприемат 
необходимите мерки за гарантиране, 
че депозираните парични средства на 
клиента в съответствие с член 17 в 
централна банка, в кредитна 
институция или в банка, получила 
разрешение в трета страна, или в 
специализиран фонд, инвестиращ 
приоритетно в инструменти на 
паричния пазар, се държат на 
индивидуална сметка или сметки, 
отделно от всички сметки, 
използвани за държане на парични 
средства, принадлежащи на 
инвестиционния посредник;
е) те трябва да въведат адекватна 
организационна уредба за свеждане до 
минимум 
на риска от загуба или от намаляване 
на активите на клиента или на 
правата във връзка с тези активи в 
резултат на злоупотреба с активите, 
измама, лошо управление, 
неподходящо водене и съхранение на 
отчетност или небрежност.

Or. en

Обосновка

Основното изискване е посочено в директивата за пазарите на финансови 
инструменти, по-конкретно че договореностите за попечителството следва да 
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бъдат адекватни с цел съхраняване на правата на собственост на клиентите, 
особено в случай на несъстоятелност на лицето, управляващо ФАИ. Това обикновено 
означава, че трябва да съществува ефективно отделяне на активите на клиента и на 
лицето, управляващо ФАИ, което може да се осъществи по различен начин в 
различните юрисдикции. Директивата за прилагане на директивата за пазарите на 
финансови инструменти определя в големи подробности как може да се извърши това 
и подобни разпоредби биха могли да бъдат разумно приложени и спрямо лицата, 
управляващи ФАИ.

Изменение 844
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Ако поради приложимото право, 
включително правото, свързано със 
собственост или несъстоятелност, 
предприетите мерки от лицето, 
управляващо ФАИ, в съответствие с 
параграф 1 за защита на правата на 
ФАИ не са достатъчни за спазване на 
следните изисквания:
а) лицето, управляващо ФАИ, 
предприема адекватни мерки, когато 
държи финансови инструменти, 
принадлежащи на ФАИ, за защитата 
на правата на собственост на ФАИ, 
особено в случай на несъстоятелност 
на лицето, управляващо ФАИ, и за 
предотвратяване използването на 
инструменти на ФАИ за собствена 
сметка, освен в случаите, когато 
правилата на фонда или 
учредителните документи 
позволяват такова използване. и
б) лицето, управляващо ФАИ, 
предприема адекватни мерки, когато 
държи финансови инструменти, 
принадлежащи на ФАИ, за защитата 
на правата на ФАИ и, освен в 
случаите на кредитни институции, 
предотвратява използването на 
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средства на клиентите за собствена 
сметка.
 Държавите-членки определят мерки, 
които лицата, управляващи ФАИ, 
трябва да предприемат за изпълнение 
на тези задължения.

Or. en

Обосновка

Основното изискване е посочено в директивата за пазарите на финансови 
инструменти, по-конкретно че договореностите за попечителството следва да 
бъдат адекватни с цел съхраняване на правата на собственост на клиентите, 
особено в случай на несъстоятелност на лицето, управляващо ФАИ. Това обикновено 
означава, че трябва да съществува ефективно отделяне на активите на клиента и на 
лицето, управляващо ФАИ, което може да се осъществи по различен начин в 
различните юрисдикции. Директивата за прилагане на директивата за пазарите на 
финансови инструменти определя в големи подробности как може да се извърши това 
и подобни разпоредби биха могли да бъдат разумно приложени и спрямо лицата, 
управляващи ФАИ.

Изменение 845
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Ако приложимото право, 
съгласно което се държат паричните 
средства или финансовите 
инструменти на клиента, 
възпрепятства лицата, управляващи 
ФАИ, да спазват параграф 1д, буква г) 
или д), държавите-членки определят 
изисквания, които имат равностойно 
действие по отношение защитата на 
правата на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Основното изискване е посочено в директивата за пазарите на финансови 
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инструменти, по-конкретно това, че договореностите за попечителството следва да 
бъдат адекватни с цел гарантиране правата на собственост на клиентите, особено в 
случай на несъстоятелност на лицето, управляващо ФАИ. Това обикновено означава, 
че трябва да съществува ефективно отделяне на активите на клиента и на лицето, 
управляващо ФАИ, което може да се осъществи по различен начин в различните 
юрисдикции. Директивата за прилагане на директивата за пазарите на финансови 
инструменти определя в големи подробности как може да се извърши това и подобни 
разпоредби биха могли да бъдат разумно приложени и спрямо лицата, управляващи 
ФАИ.

Изменение 846
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От лице, управляващо ФАИ, не се 
изисква, при условие че посочените 
по-долу условия са изпълнени, да 
определи депозитар по отношение на 
ФАИ, който няма права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок до пет години от 
датата на учредяване на този ФАИ, и 
който, според своята инвестиционна 
стратегия и цели, не извършва често 
инвестиции и освобождаване от 
активи.
Споменатите по-горе условия са 
следните:
а) лицето, управляващо ФАИ, 
отговаря на разпоредбите на членове 
16–18 от Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на организационните изисквания и 
условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за 
даването на определения за целите на 
посочената директива 1 с цел 
гарантиране правата на ФАИ, който 
то управлява, и, ако е приложимо, на 
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инвеститорите върху финансовите 
инструменти и средства, които им 
принадлежат, при условие че всички 
финансови инструменти, които 
могат да бъдат съхранявани чрез 
запис или по друг начин и които 
подлежат на търговия на регулиран 
пазар, както е определено в член 4, 
параграф 1, алинея 14 от Директива 
2004/39/EО, или на други регулирани 
пазари в рамките на Съюза или трета 
държава, или в многостранна 
търговска система, се съхраняват от 
образувание, което отговаря на 
изискванията за депозитар, съгласно 
настоящата директива; и
б) независимите одитори на ФАИ 
докладват ежегодно на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
относно това, дали:
i) плащанията, извършени от 
инвеститори във връзка със записване 
на акции или дялове, са регистрирани 
по правилен начин;
ii) лицето, управляващо ФАИ, е 
поддържало адекватни системи, 
които позволяват изпълнението на 
разпоредбите, посочени в член 10, през 
целия период от последния доклад, 
както и че лицето, управляващо ФАИ, 
е било в съответствие с тези 
разпоредби към датата на доклада;
iii) лицето, управляващо ФАИ, може 
да докаже, че финансовите 
инструменти, за които 
инвеститорите са уведомени, че се 
съхраняват от ФАИ или в полза на 
ФАИ, наистина се съхраняват по 
този начин.
1 ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

Or. en
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Обосновка

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Изменение 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От лице, управляващо ФАИ, не се 
изисква, при условие че посочените 
по-долу условия са изпълнени, да 
определи депозитар по отношение на 
ФАИ, който няма права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок до пет години от 
датата на учредяване на този ФАИ, и 
който, според своята инвестиционна 
стратегия и цели, не извършва често 
инвестиции и освобождаване от 
активи.
Споменатите по-горе условия са 
следните:
а) лицето, управляващо ФАИ, 
отговаря на разпоредбите на членове 
16–18 от Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на организационните изисквания и 
условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за 
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даването на определения за целите на 
посочената директива 1 с цел 
гарантиране правата на ФАИ, който 
то управлява, и, ако е приложимо, на 
инвеститорите върху финансовите 
инструменти и средства, които им 
принадлежат; и
б) независимите одитори на ФАИ 
докладват ежегодно на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
относно това, дали:
i) плащанията, извършени от 
инвеститори във връзка със записване 
на акции или дялове, са регистрирани 
по правилен начин;
ii) лицето, управляващо ФАИ, е 
поддържало адекватни системи, 
които позволяват изпълнението на 
разпоредбите, посочени в член 10, през 
целия период от последния доклад, 
както и че лицето, управляващо ФАИ, 
е било в съответствие с тези 
разпоредби към датата на доклада;
iii) лицето, управляващо ФАИ, може 
да докаже, че финансовите 
инструменти, за които 
инвеститорите са уведомени, че се 
съхраняват от ФАИ или в полза на 
ФАИ, наистина се съхраняват по 
този начин.
1 ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

Or. en

Обосновка

Активите на фондовете за дялово участие (ФДУ), дори когато те представляват 
финансови инструменти, често не са подходящи за съхранение от кредитна 
институция от ЕС, като депозитар. Техният неликвиден и дългосрочен характер 
означава, че няма нужда от специализирани услуги на депозитар, при условие че 
активите са разделени по подходящ начин. Депозитарът би увеличил значително 
разходите и би забавил инвестиционните сделки без никаква полза за инвеститорите. 
Повечето ФДУ правят не повече от 10-15 инвестиции през целия петгодишен 
инвестиционен период, като те са сравнително прости дългосрочни инвестиции, 
които се проверяват лесно при годишния одит.
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Изменение 848
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От лице, управляващо ФАИ, не се 
изисква, при условие че посочените 
по-долу условия са изпълнени, да 
определи депозитар по отношение на 
ФАИ, който няма права на обратно 
изкупуване, които могат да бъдат 
упражнени в срок до пет години от 
датата на учредяване на този ФАИ, и 
който, според своята инвестиционна 
стратегия и цели, не извършва често 
инвестиции и освобождаване от 
активи.
Споменатите по-горе условия са 
следните:
а) лицето, управляващо ФАИ, 
отговаря на разпоредбите на членове 
16–18 от Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на организационните изисквания и 
условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за 
даването на определения за целите на 
посочената директива 1 с цел 
гарантиране правата на ФАИ, който 
то управлява, и, ако е приложимо, на 
инвеститорите върху финансовите 
инструменти и средства, които им 
принадлежат, при условие че всички 
финансови инструменти, които 
могат да бъдат съхранявани чрез 
запис или по друг начин и които 
подлежат на търговия на регулиран 
пазар, както е определено в член 4, 
параграф 1, алинея 14 от Директива 
2004/39/EО, или на други регулирани 
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пазари в рамките на Съюза или трета 
държава, или в многостранна 
търговска система, се съхраняват от 
образувание, което отговаря на 
изискванията за депозитар, съгласно 
настоящата директива; и 
б) независимите одитори на ФАИ 
докладват ежегодно на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
относно това, дали: 
i) плащанията, извършени от 
инвеститори във връзка със записване 
на акции или дялове, са регистрирани 
по правилен начин; 
ii) лицето, управляващо ФАИ, е 
поддържало адекватни системи, 
които позволяват изпълнението на 
разпоредбите, посочени в член 10, през 
целия период от последния доклад, 
както и че лицето, управляващо ФАИ, 
е било в съответствие с тези 
разпоредби към датата на доклада; 
iii) лицето, управляващо ФАИ, може 
да докаже, че финансовите 
инструменти, за които 
инвеститорите са уведомени, че се 
съхраняват от ФАИ или в полза на 
ФАИ, наистина се съхраняват по 
този начин.
1 ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.

Or. en

Изменение 849
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато ФАИ от затворен тип има 
разрешение за упражняване на 
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дейност като лице, управляващо 
ФАИ, и ФАИ представлява 
дружество със седалище в държава-
членка, лицето, управляващо ФАИ, 
няма нужда да определя депозитар за 
изпълнение на задачите, посочени в 
параграф 1, букви вa), вб), вг) и вд).

Or. en

Обосновка

Допълнителните задачи, добавени с изменения 68 до 72 (член 17, параграф 1, букви вa), 
вб), вг) и вд)) в проектодоклада, представляват въпроси, за които отговорност носи 
управителният съвет на дадено дружество, учредено съгласно европейското 
дружествено право. Когато ФАИ е лицето, управляващо ФАИ, и за него се прилага 
европейското законодателство, не би следвало да има тревоги относно това, че се 
позволява на управляващото ФАИ лице да изпълнява тези аспекти от задълженията 
на депозитар.

Изменение 850
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като 
депозитар. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Вместо да бъде налагана концепцията за депозитар върху различни съществуващи 
фондови структури, функциите/задачите на един депозитар следва ясно да се 
определят и могат да бъдат възложени на депозитар или на друга институция, която 
осигурява независимото изпълнение в интерес на инвеститорите.
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Изменение 851
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар. 

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар на 
ФАИ, който то управлява.

Or. en

Обосновка

Ако управляващо ФАИ лице отговаря на условията за предоставяне на услуга като 
депозитар на ФАИ, който то не управлява, не е необходимо това да се забранява. 
Забраните следва да се използват само за избягване на конфликти.

Изменение 852
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар. 

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар на 
ФАИ, който то управлява.

Or. en

Обосновка

Ограничението следва да се използва само за предотвратяване на конфликти: не е 
необходимо да се забранява на управляващо ФАИ лице да предоставя услуга като 
депозитар на ФАИ, който то не управлява (по смисъла на директивата), ако в друго 
отношение управляващото ФАИ лице отговаря на условията за предоставяне на 
услуги като депозитар.
Важно е да се разясни, че задълженията на депозитара са съвкупно към всички 
инвеститори във ФАИ, а не към „ФАИ или инвеститорите”, тъй като това би могло 
да наведе на мисълта за противоположни интереси.  Това е особено важно във връзка 
с факта, че ФАИ не получават независима правна форма.
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Изменение 853
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар. 

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар на 
ФАИ, който то управлява.

Or. en

Обосновка

Ограничението следва да се използва само за предотвратяване на конфликти: не е 
необходимо да се забранява на управляващо ФАИ лице да предоставя услуга като 
депозитар на ФАИ, който то не управлява, ако в друго отношение управляващото 
ФАИ лице отговаря на условията за предоставяне на услуги като депозитар.

Изменение 854
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар. 

2. Никое дружество не може да 
осъществява дейност едновременно 
като управляващо ФАИ лице и като
депозитар по отношение на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Делото „Мадоф” показа необходимостта от засилване в ЕС на независимостта на 
депозитарите от тези, които управляват фондове, и обратното. С цел поддържане 
на стабилни управленски структури и свеждане до минимум на конфликтите на 
интереси, е необходимо управителят на фонд и депозитарът да бъдат независими 
един от друг. Изискването за независимост следва да се разшири, така че да обхване 
цялата верига за добавяне на стойност, включително подпопечителството и 
подуправлението.
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Изменение 855
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на 
инвеститорите на ФАИ.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 856
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на 
инвеститорите на ФАИ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако управляващо ФАИ лице отговаря на условията за предоставяне на услуга като 
депозитар на ФАИ, който то не управлява, не е необходимо това да се забранява. 
Забраните следва да се използват само за избягване на конфликти.
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Изменение 857
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на инвеститорите 
на ФАИ.

В контекста на съответните им 
роли, управляващото ФАИ лице и 
депозитарът действат почтено, 
честно, професионално, независимо и 
в интерес на ФАИ или съвкупно в 
интерес на инвеститорите на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Ограничението следва да се използва само за предотвратяване на конфликти: не е 
необходимо да се забранява на управляващо ФАИ лице да предоставя услуга като 
депозитар на ФАИ, който то не управлява (по смисъла на директивата), ако в друго 
отношение управляващото ФАИ лице отговаря на условията за предоставяне на 
услуги като депозитар.
Важно е да се разясни, че задълженията на депозитара са съвкупно към всички 
инвеститори във ФАИ, а не към „ФАИ или инвеститорите”, тъй като това би могло 
да наведе на мисълта за противоположни интереси.  Това е особено важно във връзка 
с факта, че ФАИ не получават независима правна форма.

Изменение 858
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на инвеститорите 
на ФАИ.

Депозитарът действа независимо и 
единствено в интерес на инвеститорите 
на ФАИ. Управляващото ФАИ лице и 
депозитарът са независими един от 
друг. Счита се, че независимостта 
означава, че управляващото ФАИ 
лице и депозитарът не са свързани 
чрез общо управление или контрол 
или чрез значително пряко или 
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непряко дялово участие. На това не се 
отразява делегиране по силата на 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Делото „Мадоф” показа необходимостта от засилване в ЕС на независимостта на 
депозитарите от тези, които управляват фондове, и обратното. С цел поддържане 
на стабилни управленски структури и свеждане до минимум на конфликтите на 
интереси, е необходимо управителят на фонд и депозитарът да бъдат независими 
един от друг. Изискването за независимост следва да се разшири, така че да обхване 
цялата верига за добавяне на стойност, включително подпопечителството и 
подуправлението.

Изменение 859
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на инвеститорите 
на ФАИ.

Депозитарът действа независимо и в 
интерес на инвеститорите на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Депозитарът трябва да може да управлява своя собствен риск, за да защитава 
интересите на своите акционери и клиенти. Директивата следва все пак да 
предвижда управление на собствения риск на депозитара, като се вземат предвид 
естествените конфликти на интереси между договарящите се партньори.
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Изменение 860
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В контекста на съответните им 
роли, управляващото ФАИ лице и 
депозитарът действат почтено, 
честно, професионално, независимо и 
съвкупно в интерес на всички 
инвеститори на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Важно е да се разясни, че задълженията на депозитара са съвкупно към всички 
инвеститори във ФАИ, а не към „ФАИ или инвеститорите”, тъй като това би могло 
да наведе на мисълта за противоположни интереси.

Изменение 861
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на депозитара от 
управляващото ФАИ лице се 
осъществява чрез договор.

Or. en
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Изменение 862
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачите, упоменати в параграф 1, 
могат да се изпълняват от 
депозитар.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът представлява едно от 
следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en
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Обосновка

Не е целесъобразно да се ограничават образуванията, които отговарят на условията 
да бъдат депозитари за кредитни институции в ЕС. С оглед на широкия аспект на 
различни ФАИ, обхванати от директивата, подобни институции не винаги са в най-
голяма степен компетентни да изпълняват функции на депозитар във връзка със 
специфични активи, управлявани в различните видове ФАИ. Освен това, подобно 
ограничение би могло да доведе до неприемлива концентрация на риска в кредитни 
институции, да създаде неоправдани разходи и сериозно да ограничи възможностите 
за инвестиране в активи в трети страни.

Изменение 864
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът представлява едно от 
следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Предвиждането на разпоредба, че депозитарът може единствено да бъде кредитна 
институция в ЕС би довело до сериозни рискове от концентрация. С цел защита на 
конкуренцията, други видове финансови институции следва да могат да изпълняват 
функции на депозитар. Допустимите образувания не следва да бъдат сведени до 
кредитни институции или инвестиционни посредници. Други институции следва да 
имат право да се специализират в предоставянето на услуги на депозитар, тъй като 
това може да насърчи конкуренцията и да доведе до по-високо качество на услугите. 
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Тези институции следва да подлежат на адекватен надзор.

Изменение 865
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът представлява едно от 
следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се предостави право на регистрираните съгласно директивата 
относно пазарите на финансови инструменти дружества да получат разрешение за 
депозитари, а фондовете от затворен тип да използват образувания, като например 
счетоводители и юристи, които да изпълняват функции на депозитар.

Изменение 866
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 3. Депозитарът представлява едно от 
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с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Изменение 867
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът представлява едно от 
следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en
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Обосновка

Ако се наложи ограничение на образуванията, които могат да изпълняват функции на 
депозитар, броят на депозитарите ще бъде намален и това ще доведе до по-голям 
риск от концентрация и повишен системен риск.

Изменение 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът е:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да разшири списъка от образувания, които имат 
право да бъдат депозитари. Свеждането на този списък единствено до кредитни 
институции, както предлага Комисията, изглежда необосновано, особено с оглед на 
списъка с депозитари, включен в директивата за ПКИПЦК.
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Изменение 869
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът е:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява в голяма степен резултата от доклада на г-н 
Gauzès и компромисното предложение на шведското председателство. 
Тази трета категория на допустим депозитар следва да бъде включена; позоваването 
на държавата-членка по произход на ФАИ представлява важен въпрос. Това се дължи 
на факта, че Директивата относно лицата, управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, предлага управляващите ФАИ лица да могат да управляват ФАИ в друга 
държава-членка, като държавата-членка по произход на ФАИ ще одобри депозитара 
за въпросния ФАИ.

Изменение 870
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 3. Депозитарът е:
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с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en

Изменение 871
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарът представлява едно от 
следните лица:

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

Or. en
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Изменение 872
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО също така за 
предоставяне на допълнителна услуга 
за съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти съгласно раздел Б, точка 1 
от приложение I към тази директива, 
който има регистрирано седалище в 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Ако се наложи ограничение на образуванията, които могат да изпълняват функции на 
депозитар, броят на депозитарите ще бъде намален и това ще доведе до по-голям 
риск от концентрация и повишен системен риск.

Изменение 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО също така за 
предоставяне на допълнителна услуга 
за съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти съгласно раздел Б, точка 1 
от приложение I към тази директива, 
който има регистрирано седалище в 
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Съюза;

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да разшири списъка от образувания, които имат 
право да бъдат депозитари. Свеждането на този списък единствено до кредитни 
институции, както предлага Комисията, изглежда необосновано, особено с оглед на 
списъка с депозитари, включен в директивата за ПКИПЦК

Изменение 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО също така за 
предоставяне на допълнителна услуга 
за съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти съгласно раздел Б, точка 1 
от приложение I към тази директива, 
който има регистрирано седалище в 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се сведат образуванията, които отговарят на условията да 
бъдат депозитари, до кредитни институции в ЕС. С оглед на широкия аспект на 
различни ФАИ, обхванати от директивата, подобни институции не винаги са в най-
голяма степен компетентни да извършват функции на депозитар във връзка със 
специфични активи, управлявани в различни видове ФАИ. Освен това, подобно 
ограничение би могло да доведе до неприемлива концентрация на риска в кредитни 
институции, да създаде неоправдани разходи и сериозно да ограничи възможностите 
за инвестиране в активи в трети страни.
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Изменение 875
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО също така за 
предоставяне на допълнителна услуга 
за съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти съгласно раздел Б, точка 1 
от приложение I към тази директива, 
който има регистрирано седалище в 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Предвиждането на разпоредба, че депозитарят може единствено да бъде кредитна 
институция в ЕС би довело до сериозни рискове от концентрация. С цел защита на 
конкуренцията, други видове финансови институции следва да могат да изпълняват 
функции на депозитар. Отговарящите на изискванията образувания не следва да 
бъдат сведени до кредитни институции или инвестиционни посредници. Други 
институции следва да имат право да се специализират в предоставянето на услуги на 
депозитар, тъй като това може да насърчи конкуренцията и да доведе до по-високо 
качество на услугите. Тези институции следва да подлежат на адекватен надзор.

Изменение 876
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО за предоставяне на 
допълнителни услуги съгласно раздел 
Б, точка 1 от приложение I към тази 
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директива, който има регистрирано 
седалище в Съюза;

Or. en

Изменение 877
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) инвестиционен посредник с 
регистрирано седалище в Съюза и 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en

Изменение 878
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се предостави право на регистрираните съгласно директивата 
относно пазарите на финансови инструменти дружества да получат разрешение за 
депозитари, а фондовете от затворен тип да използват образувания като например 
счетоводители и юристи, които да изпълняват функции на депозитар.
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Изменение 879
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява в голяма степен резултата от доклада на г-н 
Gauzès и компромисното предложение на шведското председателство. 
Тази трета категория на отговарящи на изискванията за депозитари следва да бъде 
включена; позоваването на държавата-членка по произход на ФАИ представлява 
важен въпрос. Това се дължи на факта, че директивата относно лицата, 
управляващи фондове за алтернативни инвестиции, предлага управляващите ФАИ 
лица да могат да управляват ФАИ в друга държава-членка и държавата-членка по 
произход на ФАИ ще одобри депозитаря за въпросния ФАИ.

Изменение 880
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) инвестиционен посредник, 
притежаващ разрешение в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en
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Изменение 881
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) юридическо лице, на което е 
дадено разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице да действа 
в качество на депозитар, което 
подлежи на пруденциално регулиране 
и постоянен надзор и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения; или

Or. en

Обосновка

Ако се наложи ограничение на образуванията, които могат да изпълняват функции на 
депозитар, броят на депозитарите ще бъде намален и това ще доведе до по-голяма 
концентрация на риска и повишен системен риск.

Изменение 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) юридическо лице, на което е 
дадено разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице да действа 
в качество на депозитар, което 
подлежи на пруденциално регулиране 
и постоянен надзор и което може да 
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предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения; или

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се ограничават образуванията, които отговарят на условията 
да бъдат депозитари за кредитни институции в ЕС. С оглед на широкия аспект на 
различни ФАИ, обхванати от директивата, подобни институции не винаги са в най-
голяма степен компетентни да извършват функции на депозитар във връзка със 
специфични активи, управлявани в различни видове ФАИ. Освен това, подобно 
ограничение би могло да доведе до неприемлива концентрация на риска в кредитни 
институции, да създаде неоправдани разходи и сериозно да ограничи възможностите 
за инвестиране в активи в трети страни.

Изменение 883
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) юридическо лице, на което е 
дадено разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице да действа 
в качество на депозитар, което 
подлежи на пруденциално регулиране 
и постоянен надзор и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en
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Обосновка

Предвиждането на разпоредба, че депозитарят може единствено да бъде кредитна 
институция в ЕС би довело до сериозни рискове от концентрация. С цел защита на 
конкуренцията, други видове финансови институции следва да могат да изпълняват 
функции на депозитар. Отговарящите на изискванията образувания не следва да 
бъдат сведени до кредитни институции или инвестиционни посредници. Други 
институции следва да имат право да се специализират в предоставянето на услуги на 
депозитар, тъй като това може да насърчи конкуренцията и да доведе до по-високо 
качество на услугите. Тези институции следва да подлежат на адекватен надзор.

Изменение 884
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) юридическо лице, на което е 
дадено разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
ФАИ да действа в качество на 
депозитар, което подлежи на 
пруденциално регулиране и постоянен 
надзор и което може да предостави в 
достатъчна степен финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние ефективно да изпълнява 
съответните функции на депозитар, 
както и присъщите на тези функции 
задължения.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява в голяма степен резултата от доклада на г-н 
Gauzès и компромисното предложение на шведското председателство. 
Тази трета категория на отговарящи на изискванията за депозитари следва да бъде 
включена; позоваването на държавата-членка по произход на ФАИ представлява 
важен въпрос. Това се дължи на факта, че директивата относно лицата, 
управляващи фондове за алтернативни инвестиции, предлага управляващите ФАИ 
лица да могат да управляват ФАИ в друга държава-членка и държавата-членка по 
произход на ФАИ ще одобри депозитаря за въпросния ФАИ.
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Изменение 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ае) юридическо лице, което изпълнява 
функции на депозитар като част от 
професионални или стопански 
дейности във връзка с които подлежи 
на пруденциално регулиране и 
постоянен надзор и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да разшири списъка от образувания, които имат 
право да бъдат депозитари. Свеждането на този списък единствено до кредитни 
институции, както предлага Комисията, изглежда необосновано, особено с оглед на 
списъка с депозитари, включен в директивата за ПКИПЦК.

Изменение 886
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аж) институция, която подлежи на 
пруденциално регулиране и постоянен 
надзор и която може да предостави в 
достатъчна степен финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние ефективно да изпълнява 
съответните функции на депозитар, 
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както и присъщите на тези функции 
задължения;

Or. en

Обосновка

Това позволява на дружествата, които са подходящо регулирани от държавите-
членки да действат в качество на депозитари, като например доверителни 
дружества, които нямат основания да се стремят да участват в инвестиционни 
дейности, които изискват статут на инвестиционни посредници съгласно 
директивата относно пазарите на финансови инструменти.

Изменение 887
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аж) институция, която подлежи на 
пруденциално регулиране и постоянен 
надзор и която може да предостави в 
достатъчна степен финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние ефективно да изпълнява 
съответните функции на депозитар, 
както и присъщите на тези функции 
задължения.

Or. en

Изменение 888
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аз) институция, която подлежи на 
специфично регулиране и надзор в 
страната си на учредяване по 
отношение на предоставянето на 
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услуги за съхранение на други лица.

Or. en

Изменение 889
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аи) в случай на фонд от затворен тип, 
юридическо лице, което подлежи на 
пруденциално регулиране и 
непрекъснат надзор и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се предостави право на регистрираните съгласно директивата 
относно пазарите на финансови инструменти дружества да получат разрешение за 
депозитари, а фондовете от затворен тип да използват образувания като например 
счетоводители и юристи, които да изпълняват функции на депозитар.

Изменение 890
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ай) освен разпоредбите в букви а), б) и 
в) на параграф 1, за ФАИ, които 
нямат активи, които могат да бъдат 
съхранявани в съответствие с буква 
б) (i) от параграф 1 или които са 
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деривативи, депозитарят може да 
бъде образувание, което изпълнява 
функции на депозитар като част от 
професионални или стопански 
дейности във връзка с които подлежи
на задължителна професионална 
регистрация, призната по закон, или 
на правни или регулаторни разпоредби 
или правила за професионално 
поведение, и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en

Обосновка

Ако се наложи ограничение на образуванията, които могат да изпълняват функции на 
депозитар, броят на депозитарите ще бъде намален и това ще доведе до по-голяма 
концентрация на риска  и повишен системен риск.

Изменение 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква a к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ак) образувание, което изпълнява 
функции на депозитар като част от 
професионални или стопански 
дейности във връзка с които подлежи 
на задължителна професионална 
регистрация, призната по закон, или 
на правни или регулаторни разпоредби 
или правила за професионално 
поведение, и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
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депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се ограничават образуванията, които отговарят на условията 
да бъдат депозитари за кредитни институции в ЕС. С оглед на широкия аспект на 
различни ФАИ, обхванати от директивата, подобни институции не винаги са в най-
голяма степен компетентни да изпълняват функции на депозитар във връзка със 
специфични активи, управлявани в различните видове ФАИ. Освен това, подобно 
ограничение би могло да доведе до неприемлива концентрация на риска в кредитни 
институции, да създаде неоправдани разходи и сериозно да ограничи възможностите 
за инвестиране в активи в трети страни.

Изменение 892
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция 
с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. За управляващи ФАИ лица, 
установени в Съюза, независимо къде е 
установен разрешеният ФАИ, 
депозитарят е кредитна институция с 
регистрирано седалище на територията 
на Съюза, която е получила разрешение 
за осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО.

За управляващи ФАИ лица, 
установени в трета страна, 
депозитарят е регулирана кредитна 
институция в тази трета страна.

Or. en
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Изменение 893
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция с 
регистрирано седалище на територията 
на Общността, която е получила 
разрешение за осъществяване на 
дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

3. Депозитарят е кредитна институция с 
регистрирано седалище на територията 
на Съюза, която е получила разрешение 
за осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО 
или която е регистрирана в други 
юрисдикции с еквивалентно 
регулиране.

Or. en

Обосновка

Свеждането на депозитарите до институции в ЕС, освен че има протекционистичен 
характер, ще ограничи броя на депозитарите и ще увеличи разходите за 
инвеститорите.

Изменение 894
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Освен разпоредбите в букви а), аб) 
и аж) на параграф 3, за ФАИ, които 
нямат права за обратно изкупуване, 
които могат да бъдат упражнени в 
срок от пет години след датата на 
учредяване на всеки ФАИ, и които 
според своята инвестиционна 
стратегия и цели не извършват често 
инвестиции и освобождаване от 
активи, депозитарят може да бъде:
а) юридическо лице, което подлежи на 



PE439.132v01-00 134/190 AM\805037BG.doc

BG

пруденциално регулиране и постоянен 
надзор и което може да предостави в 
достатъчна степен финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние ефективно да изпълнява 
съответните функции на депозитар, 
както и присъщите на тези функции 
задължения; или
б) юридическо лице, което изпълнява 
функции на депозитар като част от 
професионални или стопански 
дейности във връзка с които подлежи 
на задължителна професионална 
регистрация, призната по закон, или 
на правни или регулаторни разпоредби 
или правила за професионално 
поведение, и което може да 
предостави в достатъчна степен 
финансови и професионални гаранции, 
че е в състояние ефективно да 
изпълнява съответните функции на 
депозитар, както и присъщите на 
тези функции задължения.

Or. en

Обосновка

Промяна с цел поясняване, че това е нова категория на отговарящи на изискванията 
за депозитари, и с цел съответствие с допълнението в буква в) по-горе.

Изменение 895
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Всяко определяне на депозитар 
подлежи на одобрение от страна на 
компетентния орган на държавата-
членка по произход на лицето, 
управляващо ФАИ. Компетентният 
орган може да разреши определянето 
на повече от един депозитар в 
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случаите, за които се увери, че това 
няма да попречи на правилното 
изпълнение на всички задължения на 
депозитаря, изложени в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Изискването за един единствен депозитар има необосновано ограничаващ характер и 
води до концентрация на риска. То обвързва функции по нетърговски начин и би 
затруднило управляващите ФАИ лица при воденето на преговори за конкурентни цени 
за предоставяне на услуги, като би навредило на възвращаемостта за 
инвеститорите. Съблюдаването на правилни стандарти ще бъде гарантирано 
посредством това определянето да подлежи на одобрение от страна на 
компетентния орган. Това ще способства за гарантиране на принципа на 
пропорционалност в рамките на директивата, като ще спомогне услугите да бъдат 
структурирани по най-рентабилен начин, което ще донесе особени ползи за по-
малките ФАИ.

Изменение 896
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. За установени в Съюза ФАИ 
определеният депозитар е установен 
в държавата-членка по произход на 
ФАИ. Всяко определяне на депозитар 
подлежи на одобрение от страна на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
ФАИ. 
Чрез дерогация от алинея първа, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
ФАИ могат да разрешат на 
институциите, които изпълняват 
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изискванията в параграф 3 и са 
установени в друга държава-членка, 
да бъдат определени за депозитари.

Or. en

Изменение 897
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Когато ФАИ, управляван от 
управляващо ФАИ лице, което 
притежава разрешение, е установен в 
Съюза, депозитарят може да има 
регистрирано седалище в която и да е 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Всяко изискване депозитарят да е регистриран в същата държава-членка, в която е 
установен ФАИ, противоречи на усилията за създаване на единен пазар на финансови 
услуги. То също създава системни рискове за по-малките държави-членки, в които 
само много ограничен брой от институции отговарят на условията да бъдат 
депозитари като съотношение на броя на ФАИ, което води до висока концентрация 
на сметки на ФАИ на всеки депозитар.

Изменение 898
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Когато ФАИ, управляван от 
управляващо ФАИ лице, което 
притежава разрешение, е установен в 
трета държава, регистрираното 
седалище на депозитаря се намира на 
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територията на Съюза, освен ако не 
са изпълнени следните условия:
а) компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и тези на 
третата държава, където ФАИ е 
установен, са подписали споразумения 
за сътрудничество и обмен на 
информация;
б) законодателството в третата 
държава, в която ФАИ е установен, е 
в съответствие със стандартите, 
определени от международни 
организации;
в) третата държава, в която ФАИ е 
установен, подлежи на решение, 
взето съгласно параграф 3г, в което се 
посочва, че стандартите за 
предотвратяване прането на пари и 
финансирането на тероризма са 
еквивалентни на стандартите, 
установени в правото на ЕС;
г) държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице е сключила 
споразумение с третата държава, в 
която ФАИ е установен, което 
съответства напълно на 
стандартите, посочени в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР и гарантира ефективен обмен 
на информация за данъчни цели.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави възможност на установените в трети държави ФАИ да 
имат депозитари в трети държави, при условие че те отговарят на съответните 
критерии. Режимите на третите държави следва да са в съответствие с тези, 
установени от международни органи, като например МОКЦК, с цел да гарантират 
достатъчни стандарти. В буква в) се прави позоваване на изменение на член 17, 
параграф 3г в проектодоклада.
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Изменение 899
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3е. Държавите-членки разрешават на 
управляващите ФАИ лица да 
депозират финансови инструменти, 
които държат от името на 
управлявани от тях ФАИ на сметка 
или сметки, открити при трета 
страна, при условие че дружествата 
действат с необходимите умения, 
внимание и дължима грижа при 
подбора, определянето и 
периодичното преразглеждане на 
тази трета страна и на 
договореностите за държане и 
съхранение на тези финансови 
инструменти.
По-специално държавите-членки 
изискват от управляващите ФАИ 
лица да вземат под внимание 
експертния опит и пазарния 
авторитет на тази трета страна, 
както и всички правни изисквания или 
пазарни практики, свързани с 
държането на тези финансови 
инструменти, които биха могли да 
засегнат неблагоприятно правата на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да се придържат към същите изисквания като дружествата по 
директивата относно пазарите на финансови инструменти и както това е посочено в 
ревизирания текст, като посочването на клиенти и инвестиционни посредници се 
заменя с посочване на ФАИ и на лица, управляващи ФАИ.
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Изменение 900
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3ж. Държавите-членки гарантират, 
че ако съхранението на финансови 
инструменти за сметка на друго лице 
подлежи на специфично регулиране и 
надзор в дадена юрисдикция, в която 
инвестиционният посредник 
предложи да депозира финансови 
инструменти на клиента при трета 
страна, инвестиционният посредник 
няма да депозира тези финансови 
инструменти в тази юрисдикция при 
трета страна, която не подлежи на 
подобно регламентиране и надзор.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да се придържат към същите изисквания като дружествата по 
директивата относно пазарите на финансови инструменти и както това е посочено в 
ревизирания текст, като посочването на клиенти и инвестиционни посредници се 
заменя с посочване на ФАИ и на лица, управляващи ФАИ.

Изменение 901
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Държавите-членки гарантират, че 
управляващите ФАИ лица няма да 
депозират финансови инструменти, 
държани от името на ФАИ при 
трета страна в трета държава, 
която не регулира държането и 
съхранението на финансови 
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инструменти за сметка на друго лице, 
освен ако не е изпълнено едно от 
следните условия:
а) характерът на финансовите 
инструменти или на 
инвестиционните услуги, свързани с 
тези инструменти, изисква те да 
бъдат депозирани при трета страна в 
посочената трета държава;
б) когато финансовите инструменти 
се държат от името на 
професионален клиент и този клиент 
изиска в писмен вид от 
инвестиционния посредник да ги 
депозира при трета страна в 
посочената трета държава.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ, следва да бъдат задължени да носят основната 
отговорност и да се придържат към същите изисквания като дружествата по 
директивата относно пазарите на финансови инструменти и както това е посочено в 
ревизирания текст, като посочването на клиенти и инвестиционни посредници се 
заменя с посочване на ФАИ и на лица, управляващи ФАИ.

Изменение 902
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3и. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, с които се уточняват 
условията, които институциите, 
отговарящи на изискванията за 
депозитари, следва да изпълняват. 
Тези актове, предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
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съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 903
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпросът е обхванат от общите задължения за делегиране.

Изменение 904
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

заличава се

Or. en

Обосновка

За прозрачността на финансовите сделки е от ключово значение депозитарите да 
изпълняват сами задачите си, за да се даде възможност за проследяване на 
депозитите. При липсата на това, член 20, параграф 1, буква г), би станал излишен.
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Изменение 905
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

заличава се

Or. en

Обосновка

За прозрачността на финансовите сделки е от ключово значение депозитарите да 
изпълняват сами задачите си, за да се даде възможност за проследяване на 
депозитите. При липсата на това, член 20, параграф 1, буква г), би станал излишен.

Изменение 906
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите не могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

Or. en

Обосновка

Делегирането на функции на депозитар вреди на защитата на инвеститорите и на 
способността на управляващите ФАИ лица и на надзорните органи да изпълняват 
своите задачи.
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Изменение 907
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
функции на всяко друго лице различно 
от ФАИ или управляващо ФАИ лице 
или съдружник на всяко едно от тях, 
при условие че депозитарят действа с 
необходимите умения, внимание и 
дължима грижа при подбора, 
определянето и периодичното 
преразглеждане на това лице и на 
неговите договорености във връзка с 
делегираните му въпроси.

Or. en

Изменение 908
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарят може да делегира на 
трети страни, функциите, посочени 
в параграф 1. Третата страна може 
на свой ред допълнително да делегира 
тези функции.
Когато депозитарят използва 
услугите на трета страна в подкрепа 
на функцията, посочена в буква б) от 
параграф 1, той трябва да установи, 
че следните условия са изпълнени, 
като отчита характера и профила на 
съответния ФАИ:
а) третата страна подлежи на 
адекватно равнище на надзор във 
въпросната юрисдикция;
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б) третата страна притежава 
структури и експертен опит, които 
са адекватни и пропорционални на 
характера и мащаба на правата по 
отношение на финансовите 
инструменти, които са притежание 
на ФАИ;
в) третата страна подлежи на 
периодичен одит, който да 
гарантира, че финансовите 
инструменти и другите ценни книжа 
са в негово притежание;
г) третата страна разграничава 
финансовите инструменти и другите 
ценни книжа от собствените си 
активи; и
д) третата страна не може да 
използва финансовите инструменти 
без предварително съгласие от 
управляващото ФАИ лице и 
депозитаря, и подобно съгласие не е 
било оттеглено; в случаите на 
допълнително делегиране 
изискваното предварително съгласие 
трябва да бъде дадено от депозитаря.

Or. en

Обосновка

Не съществуват основания за забрана на делегирането на кои да е от задачите, 
посочени в параграф 1.
Настоящата промяна отразява по-точно условията, при които депозитарят следва 
да използва пазители-подизпълнители като доставчици по посредническата верига. 
Тези формулировки са взети от компромисното предложение V3 на шведското 
председателство.
Освен това едно универсално решение не е целесъобразно, от което произтича 
необходимостта от позоваване на характера и профила на ФАИ.
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Изменение 909
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарят може да определи
трети страни, които да изпълняват 
задачите, посочени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Не съществуват основания за забрана на определянето на подходящо квалифицирани 
трети страни да изпълняват задачите, посочени в параграф 1.

Изменение 910
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари, за 
които компетентният орган на 
държавата-членка издава разрешение.
Депозитарят трябва да спазва най-
добри практики и цялостни критерии 
за надлежна проверка при избора на 
под-депозитар и постоянното 
наблюдение на неговите дейности.
Комисията може да приеме 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, насоки, с които 
се уточняват критериите, които ще 
бъдат използвани от компетентните 
органи при оценката на това дали 
депозитарите спазват изискванията 
за надлежна проверка, посочени в 
параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Депозитарите следва да имат възможност за допълнително делегиране на техните 
отговорности при условие че се придържат към изискванията за подходяща 
надлежна проверка.

Изменение 911
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
някои второстепенни задачи на други 
депозитари.

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които допълнително уточнява 
съществените задачи на депозитаря.
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

Депозитарите не могат да делегират всички свои задачи, с цел да се предотврати 
тяхното превръщане в образувания от тип „пощенска кутия“.
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Изменение 912
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари с 
изключение на наблюдението и 
упражняването на надзор над тези 
под-депозитари. Депозитарите могат 
да делегират своите задачи на под-
депозитари, които не са установени 
на територията на Съюза.

Or. en

Изменение 913
Werner Langen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари. Ако 
задачата се състои в съхранение на 
финансови инструменти в 
съответствие с член 17, параграф 1, 
буква б), тя може също така да бъде 
делегирана на депозитар в трета 
държава, която изпълнява условията, 
посочени в букви от а) до в) от алинея 
втора на член 38, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Трябва да се поясни, че депозитарят може да делегира своите задачи, особено 
сигурното съхранение, на друг депозитар в трета държава, тъй като ценните книжа 
обикновено могат единствено да бъдат държани на сигурно съхранение в държавата, 
в която е установен емитентът. Разумно е пояснението да се включи на това място в 
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директивата, в което въпросът за делегирането се разглежда за пръв път.

Изменение 914
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари. Ако 
задачата се състои в съхранение на 
финансови инструменти в 
съответствие с член 17, параграф 1, 
буква б), тя може също така да бъде 
делегирана на депозитар в трета 
държава, която изпълнява условията, 
посочени в букви от а) до в) от алинея 
втора на член 38, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Трябва да се поясни, че депозитарят може да делегира своите задачи, особено 
сигурното съхранение, на друг депозитар в трета държава, тъй като ценните книжа 
обикновено могат единствено да бъдат държани на сигурно съхранение в държавата, 
в която е установен емитентът. Разумно е пояснението да се включи на това място в 
директивата, в което въпросът за делегирането се разглежда за пръв път.

Изменение 915
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, освен функциите по 
подбора, наблюдението и надзора над 
техните под-депозитари и пазители-
подизпълнители. Депозитар не може 
да делегира своите функции в такава 
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степен, че да се превърне в дружество 
„пощенска кутия“.

Or. en

Изменение 916
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, освен функциите по 
наблюдението и надзора над техните 
пазители-подизпълнители.
Депозитар не може да делегира 
своите функции в такава степен, че 
да се превърне в дружество „пощенска 
кутия“.

Or. en

Изменение 917
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, освен функциите по 
наблюдението и надзора над техните 
пазители-подизпълнители.
Депозитар не може да делегира 
своите функции в такава степен, че 
да остане дружество „пощенска 
кутия“.

Or. en
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Обосновка

Не съществуват основания за забрана на определянето на подходящо квалифицирани 
трети страни да изпълняват задачите на депозитар.

Изменение 918
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, освен функциите по 
наблюдението и надзора над техните 
пазители-подизпълнители.
Депозитар не може да делегира 
своите функции в такава степен, че 
да се превърне в дружество „пощенска 
кутия“.

Or. en

Изменение 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
функциите си на други депозитари в 
съответствие с член 18.

Or. en
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Изменение 920
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари, които 
притежават разрешение за 
територията на Съюза или другаде.

Or. en

Обосновка

Под-депозитарите не могат непременно да бъдат в юрисдикцията на ФАИ и би било 
необосновано да се изключи тази възможност, когато те имат добри и основателни 
причини за това.

Изменение 921
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато държавата-членка по 
произход на управляващото ФАИ лице 
не е държавата-членка по произход на 
ФАИ, депозитарят подписва писмено 
споразумение с управляващото ФАИ 
лице, с което се урежда обменът на 
информация, считан за необходим с 
цел да му позволи да изпълнява 
функциите, посочени в този член и в 
други законови, подзаконови и 
административни разпоредби, които 
са подходящи за депозитарите в 
държавата-членка по произход на 
ФАИ.

Or. en
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Обосновка

Обменът на информация между управляващото ФАИ лице и депозитаря трябва да се 
гарантира, и по-специално в случаите, когато управителят и депозитарят не са 
установени в една и съща държава. Следва да се приложи подход, който е сходен с 
този, избран в директивата за ПКИПЦК (съгласно член 23, параграф 5 и член 33, 
параграф 5).

Изменение 922
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Когато депозитарят използва 
услугите на пазител-подизпълнител в 
подкрепа на задачата, посочена в 
буква б) от параграф 1, той трябва да 
установи, че следните условия са 
изпълнени:
а) пазителят-подизпълнител 
подлежи на изискваното равнище на 
надзор във въпросната юрисдикция;
б) пазителят-подизпълнител 
притежава структури и експертен 
опит, които са адекватни и 
пропорционални на характера и 
мащаба на правата по отношение на 
финансовите инструменти, които са 
притежание на ФАИ;
в) пазителят-подизпълнител 
подлежи на периодичен одит, който 
да гарантира, че финансовите 
инструменти и другите ценни книжа 
са в негово притежание;
г) пазителят-подизпълнител 
разграничава финансовите 
инструменти и другите ценни книжа 
от собствените си активи; и
д) пазителят-подизпълнител не може 
да използва финансовите 
инструменти без предварително 
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съгласие от управляващото ФАИ лице 
и подобно съгласие не е било 
оттеглено;

Or. en

Обосновка

Настоящата промяна отразява по-точно условията, при които депозитарят следва 
да използва пазители-подизпълнители като доставчици по посредническата верига.

Равнище 2 следва да обхваща подробностите относно тези изисквания, и по-
специално, степента на надлежна проверка, която е целесъобразно да бъде 
извършвана от депозитаря.

Изменение 923
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Депозитарите действат с 
необходимите умения, внимание и 
дължима грижа при подбора, 
определянето и постоянния надзор на 
всяка трета страна, на която те са 
делегирали част от задачите си.

Or. en

Изменение 924
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Депозитарят действа с 
необходимите умения, внимание и 
дължима грижа при подбора, 
определянето и периодичното 
преразглеждане на всяка трета 
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страна, както е посочено в параграфи 
4 и 4б.

Or. en

Изменение 925
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. Депозитарят действа с 
необходимите умения, внимание и 
дължима грижа при подбора, 
определянето и периодичното 
преразглеждане на всяка трета 
страна, както е посочено в параграф 
4.

Or. en

Обосновка

Равнище 2 следва да обхваща подробностите относно тези изисквания, и по-
специално, степента на надлежна проверка, която е целесъобразно да бъде 
извършвана от депозитаря.

Изменение 926
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност 
пред управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата 
директива.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Излишно, поради определението на задачите. Този въпрос следва да бъде изяснен чрез 
хоризонтално законодателно предложение.

Изменение 927
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност 
пред управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 928
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива.

5. Депозитарят, в съответствие с 
националното законодателство на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, носи 
отговорност пред управляващото ФАИ 
лице и пред инвеститорите на ФАИ за 
всяка понесена от тях загуба в резултат 
на неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива, 
или от неправилното им изпълнение.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се приемат разпоредбите относно отговорността въз основа на 
установяване, че вината се носи от депозитаря. Освен това, режимът на 
отговорност следва да остане близък до член 24 и член 34 от директивата за 
ПКИПЦК.

Изменение 929
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива.

5. Депозитарят носи отговорност пред 
ФАИ за всяка понесена от него загуба в 
резултат на неоправдано неизпълнение 
на задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива или от 
неправилното им изпълнение.

Or. en

Изменение 930
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред
инвеститорите на ФАИ за всяка
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата 
директива.

5. Депозитарят носи отговорност пред 
ФАИ или инвеститорите на ФАИ 
колективно за понесените от тях
загуби в резултат на неоправдано 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от параграфи 1, 2, 4 и 4а, 
или от неправилното им изпълнение.

Or. en
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Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност и създава риска от съперничещи си искове за понесени загуби.  
Освен това, предявяването на искове за възстановяване на загуби се урежда в 
съответствие с националното право.

Изменение 931
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред
инвеститорите на ФАИ за всяка
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата 
директива.

5. Депозитарят носи отговорност пред 
ФАИ или инвеститорите на ФАИ 
колективно за понесените от тях
загуби в резултат на неоправдано 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от параграфи 1, 2, 4 и 4а, 
или от неправилното им изпълнение.

Or. en

Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност.

Изменение 932
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
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понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива.

понесена от тях загуба в резултат на 
неоправдано неизпълнение на 
задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива или от 
неправилното им изпълнение.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че депозитарят носи отговорност при загуби, 
произтичащи от неоправдана дерогация от негова страна от задължения му по 
отношение на лицето, управляващо ФАИ и инвеститора. Текстът на Комисията 
обаче може да се тълкува по начин, според който той налага на депозитаря 
изисквания, които надвишават това, с което налагат на депозитаря неоправдани и в 
действителност ограничаващо тежки изисквания, като по този начин потенциално 
намаляват броя на депозитарите, склонни да извършват дейност в ЕС, и в следствие 
на това увеличават концентрацията и системния риск за тези, които остават.

Изменение 933
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива.

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неоправдано неизпълнение на 
задълженията му, произтичащи от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Депозитарят следва да носи отговорност за всички неоправдани загуби. В случай че 
съществува договорно споразумение между депозитаря, поддепозитар, 
инвеститорите на ФАИ и управляващото ФАИ лице, тази отговорност следва да се 
прехвърля на третата страна, в съответствие с условията на договора и 
разрешението на държавата-членка по произход.
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Изменение 934
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка промяна на режима на 
отговорност, посочен в настоящата 
директива, произтичаща от 
договорно споразумение между 
управляващото ФАИ лице и 
депозитаря, трябва да бъде 
оповестена на инвеститорите в 
съответното ФАИ преди извършване 
на инвестиции, както и на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 935
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Излишно, поради определението на задачите. Този въпрос следва да бъде изяснен чрез 
хоризонтално законодателно предложение.
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Изменение 936
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност и създава риска от съперничещи си искове за понесени загуби. 
Освен това, предявяването на искове за възстановяване на загуби се урежда в 
съответствие с националното право.

Изменение 937
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
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към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност.

Изменение 938
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всяка промяна по отношение на тежестта на доказване в ущърб на депозитаря е 
неуместна. Както и в директивата за ПКИПЦК, разпределението на тежестта на 
доказване следва да се предостави на националното гражданско законодателство; 
единствено когато активите се съхраняват от поддепозитар хармонизирането на 
разпоредбите на равнище ЕС, въз основа на установени стандарти за отговорност, 
изглежда необходимо.

Изменение 939
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en
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Изменение 940
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от него, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност единствено, ако той не е 
бил в състояние да избегне 
възникналата загуба.

заличава се

Or. en

Изменение 941
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови инструменти, 
съхранявани от него, депозитарят може 
да се освободи от отговорност
единствено, ако той не е бил в 
състояние да избегне възникналата 
загуба.

При загуба на финансови инструменти, 
съхранявани от него, депозитарят може 
да бъде държат отговорен единствено
ако бъде доказано, че той не е 
упражнил дължима и разумна грижа, 
или общо задължение за благоразумие 
и усърдие, по отношение на 
съхраняваните активи.

Or. en

Обосновка

Обичайният, утвърден стандарт за полагане на грижа при изпълнението на 
функцията на депозитар е този за разумна грижа. Поставянето на тежестта на 
доказване при загуби  върху депозитаря означава преобръщане на обичайната 
практика, както и сериозно повишаване на цената на застраховане, в ущърб на 
инвеститора.
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Изменение 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови инструменти, 
съхранявани от него, депозитарят може 
да се освободи от отговорност 
единствено, ако той не е бил в 
състояние да избегне възникналата 
загуба.

При загуба на финансови инструменти, 
съхранявани от него, депозитарят може 
да се освободи от отговорност 
единствено, ако може да докаже, че 
загубата е причинена от външно 
събитие, което е било непредвидимо и 
че депозитарят не е бил в състояние да 
избегне възникналата загуба

Or. en

Обосновка

Депозитарите трябва да следват строго правило за отговорност, като бъдат в 
състояние да се освободят от отговорност единствено в случай на форсмажорни 
обстоятелства.

Изменение 943
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на загуба на финансови 
инструменти, държани под 
попечителство в съответствие с 
параграф 1, буква б), подточка (i), или 
в резултат на неоправдана 
неспособност от страна на 
депозитаря да запази права по 
отношение на финансови 
инструменти в съответствие с 
параграф 1, буква б) подточка (ii), 
депозитарят възстановява активите 
или съответстващата сума на ФАИ 
без неоправдано забавяне. 
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В случай на делегиране на трета 
страна в съответствие с параграф 4, 
депозитарят може да се освободи от 
тази отговорност, ако е в състояние 
да докаже, че е изпълнил 
задълженията си съгласно параграфи 
4 и 4а. При все това, когато 
депозитарят е освободен по този 
начин - освен ако ФАИ има правото 
сам да направи това - депозитарят 
предприема срещу третата страна 
действията, които основателно се 
налагат при дадените 
обстоятелства, с цел 
възстановяването в полза на ФАИ на 
загубените финансови инструменти 
(като основателно понесените от 
депозитаря разходи и разноски се 
поемат от ФАИ).

Or. en

Обосновка

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Изменение 944
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на загуба на финансови 
инструменти, държани под 
попечителство в съответствие с 
параграф 1, буква б), подточка (i), или 
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в резултат на неоправдана 
неспособност от страна на 
депозитаря да запази права по 
отношение на финансови 
инструменти в съответствие с 
параграф 1, буква б) подточка (ii), 
депозитарят възстановява активите 
или съответстващата сума на ФАИ.
Това задължение не се отразява на 
евентуалното назначаване на 
пазител-подизпълнител в 
съответствие с параграф 4.
При все това, депозитарят може да 
се освободи от тази отговорност, ако 
е изпълнил задълженията си по 
параграф 4 и 4а.

Or. en

Обосновка

С настоящата разпоредба се признава задължението за възстановяване на 
собственост (финансови инструменти), съхранявана от депозитаря.

Изменение 945
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от 
депозитаря в рамките на 
изпълнението на негово първично 
задължение, без да се засяга 
националното законодателство, 
депозитарят връща активите на 
ФАИ без необосновано забавяне. Това 
изискване се прилага без да се 
накърнява съдебното производство.  

Or. en
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Изменение 946
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на загуба на финансови 
инструменти, които депозитарят 
съхранява под свое попечителство в 
съответствие с параграф 1, буква б), 
депозитарят възстановява активите 
на ФАИ без необосновано забавяне. 
Депозитарят може да се освободи от 
тази си отговорност, при условие че е 
в състояние да докаже, че е изпълнил 
задълженията си за добра грижа в 
съответствие с параграф 4.

Or. en

Обосновка

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Изменение 947
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на загуба на финансови 
инструменти, които депозитарят 
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съхранява под свое попечителство в 
съответствие с параграф 1, буква б), 
депозитарят възстановява активите 
на ФАИ без необосновано забавяне. 
Депозитарят може да се освободи от 
тази си отговорност, при условие че е 
в състояние да докаже, че е изпълнил 
задълженията си за добра грижа в 
съответствие с параграф 4.

Or. en

Обосновка

Само ценните книжа, държани под попечителство, следва да бъдат включени в 
задължението за възстановяване. Задължението за незабавно връщане на активите 
следва да бъде леко смекчено, за да бъде по-реалистично в съответствие с 
функционирането на пазара. Депозитарят следва също да има възможност да 
ограничи отговорността си по отношение на ценните книжа, съхранявани под 
попечителство, когато може да докаже, че загубата на активи не е в резултат на 
неоправдано неизпълнение на неговите задължения.

Изменение 948
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на загуба на финансови 
инструменти, които депозитарят 
съхранява под свое попечителство в 
съответствие с параграф 1, буква б), 
депозитарят възстановява активите 
на ФАИ без необосновано забавяне. 
Депозитарят може да се освободи от 
отговорност, при условие че е в 
състояние да докаже, че е изпълнил 
задълженията си за добра грижа в 
съответствие с параграф 4.

Or. en
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Изменение 949
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато депозитарят няма право, 
съгласно законите на държавата, 
където управляващото ФАИ лице 
инвестира от името на ФАИ, да 
упражнява своите попечителски 
функции, неговата отговорност към 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите може да бъде 
пренесена върху получилата 
разрешение трета страна, на която е 
било поверено изпълнението на 
попечителските задачи. Пренасянето 
е предмет на договор между 
депозитаря и третата страна. 
На управляващото ФАИ лице се 
предоставя информация за 
съответната договореност преди 
нейното прилагане. Договорът между 
управляващото ФАИ лице и 
депозитаря предвижда това 
задължение за предоставяне на 
информация.
Преди да инвестират във ФАИ, 
инвеститорите получават 
информация относно този договор и 
за споделената отговорност на 
участващите страни.

Or. en
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Изменение 950
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато депозитарят няма право, 
съгласно законите на държавата, 
където управляващото ФАИ лице 
извършва дейност от името на ФАИ, 
да упражнява своите попечителски 
функции, неговата отговорност към 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите може да бъде 
пренесена върху получилата 
разрешение трета страна, на която е 
било поверено изпълнението на 
попечителската задача. Пренасянето 
е предмет на писмено споразумение 
между депозитаря и третата 
страна.
Общият договор между 
управляващото ФАИ лице и 
депозитарят дава право на лицето, 
управляващо ФАИ да получава 
информация за всяко такова 
споразумение, но не му дава право да 
изказва възражения срещу него.

Or. en

Обосновка

Всяко пренасяне на задачи и следователно на отговорност следва да бъде част от 
писмено споразумение, с което се дава сигурност на инвеститорите, управляващите 
ФАИ лица и депозитарите. Освен това, управляващото ФАИ лице е запознато с 
факта, че някои от попечителските задачи ще се изпълняват от трети страни. При 
все това, тъй като същевременно се извършва и пренасяне на отговорност, 
решението относно прехвърлянето на каквито и да било задачи, следва да 
принадлежи единствено на депозитаря.
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Изменение 951
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато депозитар от трета страна е 
предмет на решенията, взети в 
съгласно параграф 3г, писменото 
споразумение, посочено в параграф 5 
(2ж) не се изисква, но въпреки това 
може да бъде сключено. 

Or. en

Обосновка

Всяко пренасяне на задачи се основава на споразумение съгласно гражданското право, 
следователно в случай че е предмет на решенията по параграф 3г, допълнително 
писмено споразумение не е необходимо. Прави се позоваване на изменение на член 17, 
параграф 3г от проектодоклада.

Изменение 952
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато трета страна е предмет на 
решенията, взети в съгласно параграф 
3г, договорът, посочен в параграф 5 
(2ж) не се изисква, но въпреки това 
може да бъде сключен. 

Обосновка

Прави се позоваване на изменение на член 17, параграф 3г от проектодоклада.

Or. en
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Изменение 953
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато договорът между депозитаря 
и третата страна позволява 
прехвърлянето и повторното 
използване на активи в съответствие 
с правилата на ФАИ, управляващото 
ФАИ лице получава информация за 
тази клауза преди нейното прилагане. 
Договорът между управляващото 
ФАИ лице и депозитаря предвижда 
това задължение за предоставяне на 
информация. Преди да инвестират 
във ФАИ, инвеститорите получават 
информация относно тази клауза, 
която се актуализира относно 
идентичността на третата страна. 
По-специално, инвеститорите 
получават информация за всяко 
евентуално прехвърляне на 
отговорност на третата страна, 
включително в случай на загуба на 
финансови инструменти. В такъв 
случай, срокът за възстановяване 
съответства на условията на 
договора между депозитарят и 
третата страна.

Or. en

Изменение 954
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, за които той е 
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отговорен в съответствие с 
настоящия параграф, когато 
съществува договор, който позволява 
прехвърлянето на трета страна, 
избрана от управляващото ФАИ лице, 
както и повторното използване на 
активи от третата страна с 
предварителното съгласие на 
управляващото ФАИ лице, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност в съответствие с 
условията на договора. На 
инвеститорите се предоставя 
информация относно 
съществуването на договора.
Депозитарят не носи отговорност за 
действията или пропуските (или 
несъстоятелността) на 
централните депозитари на ценни 
книжа.

Or. en

Обосновка

Когато съхраняването е прехвърлено на трета страна, която е избрана не от 
депозитаря, а от управляващото ФАИ лице, депозитарят не се счита за отговорен в 
случай на загуба на съответните активи. В някои случаи тези активи са напълно 
извън контрола на депозитаря, който не е в състояние да знае къде се намират 
активите и по какъв начин се предоставят.  Инвеститорите следва да бъдат 
информирани за това.

Изменение 955
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, за които той е 
отговорен в съответствие с алинея 
2г, когато съществува договор, който 
позволява прехвърлянето на трета 
страна, избрана от управляващото 
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ФАИ лице, както и повторното 
използване на активи от третата 
страна с предварителното съгласие 
на управляващото ФАИ лице, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност в съответствие с 
условията на договора. На 
инвеститорите се предоставя 
информация относно 
съществуването на договора.
Депозитарят не носи отговорност за 
действията или пропуските (или 
несъстоятелността) на 
централните депозитари на ценни 
книжа.

Or. en

Обосновка

Депозитарят следва да не се счита за отговорен при загуба на активи, когато 
отговорността за съхраняването на тези активи е дадена на трета страна, избрана 
от управляващото ФАИ лице, а не от депозитаря. На инвеститорите се предоставя 
информация относно съществуването на подобен договор.

Изменение 956
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При загуба на финансови 
инструменти, когато съществува 
договор, който позволява 
прехвърлянето на трета страна, 
избрана от управляващото ФАИ лице, 
както и повторното използване на 
активи от третата страна с 
предварителното съгласие на 
управляващото ФАИ лице, 
депозитарят може да се освободи от 
отговорност в съответствие с 
условията на договора. На 
инвеститорите се предоставя 
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информация относно 
съществуването на договора.

Or. en

Изменение 957
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които се уточняват 
задълженията и отговорностите на 
депозитарите, както и условията при 
които депозитар на ФАИ може да 
делегира някои от своите функции на 
трета страна.
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

Изменение 958
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите 
на ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ 
лица, в зависимост от характера на 

заличава се
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правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането 
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря.

Or. en

Обосновка

Излишно, поради определението на задачите. Този въпрос следва да бъде изяснен чрез 
хоризонтално законодателно предложение.

Изменение 959
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите 
на ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ 
лица, в зависимост от характера на 
правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането 
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря.

заличава се

Or. en

Изменение 960
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
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косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между депозитаря, 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите. Делегирането в 
съответствие с параграф 4 не се отразява 
върху отговорността на депозитаря.

косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между депозитаря, 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите.

Делегирането в съответствие с параграф 
4 обикновено не се отразява върху 
отговорността на депозитаря. Въпреки 
това, отговорността може да бъде 
пренесена върху получилата 
разрешение трета страна, на която е 
било поверено изпълнението на 
попечителските задачи. Пренасянето 
е предмет на договор между 
управляващото ФАИ лице, 
депозитаря, третата страна и 
инвеститорите. Тази договореност 
подлежи на разрешение от 
държавата-членка по произход.
При загуба на финансови 
инструменти, когато съществува 
договор на депозитаря, който 
позволява прехвърлянето и 
повторното използване на активи, 
срокът за възстановяване се определя 
в съответствие с условията на 
договора.

Or. en

Обосновка

Депозитарят следва да носи отговорност за всички неоправдани загуби. В случай че 
съществува договорно споразумение между депозитаря, поддепозитар, 
инвеститорите на ФАИ и управляващото ФАИ лице, тази отговорност следва да се 
прехвърля на третата страна, в съответствие с условията на договора и 
разрешението на държавата-членка по произход.
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Изменение 961
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите 
на ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ 
лица, в зависимост от характера на 
правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря.

При спазване на алинея 2а, 
делегирането в съответствие с 
параграф 4 не се отразява върху 
отговорността на депозитаря, с 
изключение на договорни ограничения, 
които трябва да бъдат оповестени на 
ФАИ или на инвеститорите във 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност и създава риска от съперничещи си искове за понесени загуби.  
Освен това, предявяването на искове за възстановяване на загуби се урежда в 
съответствие с националното право.

Изменение 962
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите 
на ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ 
лица, в зависимост от характера на 
правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 

При спазване на алинея 2а, 
назначаването на пазители-
подизпълнители в съответствие с 
параграфи 4 и 4а не се отразява върху 
отговорността на депозитаря.
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депозитаря.

Or. en

Обосновка

За да се отговори на стандартите на ПКИПЦК е важно да се изясни, че 
задълженията на депозитарят са към всички инвеститори на ФАИ колективно, а не 
към „ФАИ или инвеститорите на ФАИ“, тъй като това може да предполага 
конфликт на лоялност.

Последният параграф следва да се заличи, тъй като съществува риск от съперничещи 
си искове за понесени загуби.  Освен това, предявяването на искове за възстановяване 
на загуби се урежда в съответствие с националното право.

Изменение 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането 
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря.

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица. 
Делегирането в съответствие с 
параграф 4 не се отразява върху 
отговорността на депозитаря.

Or. en

Обосновка

При неизпълнение от страна на депозитаря, инвеститорите следва да могат да 
действат пряко или косвено, в зависимост от това кое е по-ефикасно за тях.
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Изменение 964
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между депозитаря, 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите. Делегирането в 
съответствие с параграф 4 не се отразява 
върху отговорността на депозитаря.

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между депозитаря, 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите. Делегирането в 
съответствие с параграф 4 не се отразява 
върху отговорността на депозитаря. При 
подобни случаи, отговорността на 
депозитаря се ограничава до 
упражняването на разумна грижа при 
избора на съответния пазител-
подизпълнител.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се приемат разпоредбите относно отговорността въз основа на 
установяване, че вината се носи от депозитаря. Освен това, режимът на 
отговорност следва да остане близък до член 24 и член 34 от директивата за 
ПКИПЦК.

Изменение 965
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността в съответствие с 
параграф 4б и с настоящия параграф 
не се прилага при обстоятелства, 
които са извън контрола на 
депозитаря, включително, наред с 
друго, форсмажорни обстоятелства, 
пазарните условия, ред и условия, 
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наложени от организации за пазарна 
инфраструктура или от участие в 
системи за пазарна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Изразът „системи за пазарна инфраструктура“ се отнася за механизмите, 
поддържани и оперирани от името на финансови институции от страна на 
образувания като клирингови къщи, системи за сетълмент и централни депозитари на 
ценни книжа.

Изменение 966
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността в съответствие с 
параграф 4б и с настоящия параграф 
не се прилага при обстоятелства, 
които са извън контрола на 
депозитаря, включително, наред с 
друго, форсмажорни обстоятелства, 
пазарните условия, ред и условия, 
наложени от организации за пазарна 
инфраструктура или от участие в 
системи за пазарна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Изразът „системи за пазарна инфраструктура“ се отнася за механизмите, 
поддържани и оперирани от името на финансови институции от страна на 
образувания като клирингови къщи, системи за сетълмент и централни депозитари на 
ценни книжа.
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Изменение 967
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността на депозитаря пред 
лицето, управляващо ФАИ и 
инвеститорите не се влияе от факта, 
че той е взел решение да делегира на 
получила разрешение трета страна, 
например поддепозитар или пазител-
подизпълнител, част от своите 
задачи.

Or. en

Изменение 968
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността на депозитаря пред 
лицето, управляващо ФАИ, и 
инвеститорите не се влияе от факта, 
че той е делегирал част от своите 
задачи на избрана от него, получила 
разрешение трета страна.

Or. en

Обосновка

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
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this Directive.

Изменение 969
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността на депозитаря пред 
лицето, управляващо ФАИ, и 
инвеститорите не се влияе от факта, 
че той е делегирал част от своите 
задачи на избрана от него, получила 
разрешение трета страна.

Or. en

Обосновка

Само ценните книжа, държани под попечителство, следва да бъдат включени в 
задължението за възстановяване. Задължението за незабавно връщане на активите 
следва да бъде леко смекчено, за да бъде по-реалистично в съответствие с 
функционирането на пазара. Депозитарят следва също да бъде в състояние да 
ограничи отговорността си за държани под попечителство ценни книжа, когато 
може да докаже, че загубата на активи не е в резултат на неоправдано неизпълнение 
от негова страна на неговите задължения.

Изменение 970
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността на депозитаря пред 
лицето, управляващо ФАИ, и 
инвеститорите не се влияе от факта, 
че той е делегирал част от своите 
задачи на избрана от него, получила 
разрешение трета страна. 

Or. en
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Изменение 971
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – алинея 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако активите са съхранявани от 
пазител-подизпълнител в трета 
държава съгласно параграф 3, той 
може да ограничи отговорността до 
небрежност при избора и небрежност 
при издаване на указания.

Or. en

Обосновка

Всяка промяна по отношение на тежестта на доказване в ущърб на депозитаря е 
неуместна. Както и в директивата за ПКИПЦК, разпределението на тежестта на 
доказване следва да се предостави на националното гражданско законодателство; 
единствено когато активите се съхраняват от поддепозитар хармонизирането на 
разпоредбите на равнище ЕС, въз основа на установени стандарти за отговорност, 
изглежда необходимо.

Изменение 972
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Депозитарят предоставя по 
искане на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
достъп до всяка информация, която е 
получил при изпълнение на 
задълженията си и която може да 
бъде необходима на компетентните 
органи, за да упражняват надзор над 
управляващото ФАИ лице. Ако 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице е различна 
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от тази на депозитаря, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
депозитаря съобщава без отлагане 
получената информация на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице.

Or. en

Обосновка

Тези формулировки са взети от компромисното предложение V3 на шведското 
председателство.

Изменение 973
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Депозитарят предоставя по 
искане на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
достъп до всяка информация, която е 
получил при изпълнение на 
задълженията си и която може да 
бъде необходима на компетентните 
органи, за да упражняват надзор над 
управляващото ФАИ лице. Ако 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице е различна 
от тази на депозитаря, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
депозитаря съобщава без отлагане 
получената информация на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице.

Or. en



AM\805037BG.doc 185/190 PE439.132v01-00

BG

Обосновка

T.

Изменение 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Вътрешно управлявани ФАИ, 
притежаващи правосубектност, 
които не предоставят на своите 
акционери никакви права на обратно 
изкупуване или откупуване, 
инвестират предимно в прехвърляеми 
ценни книжа, не използват или 
използват ограничен ливъридж и 
техните акции се търгуват на 
регулиран в рамките на ЕС пазар, 
могат да бъдат освободени от 
прилагането на настоящия член от 
компетентния орган на държавата-
членка, в която се намира тяхното 
регистрирано седалище, при условие 
че собствеността на ФАИ върху 
всички негови активи подлежи на 
подходящи системи за контрол и се 
проверява от независим одитор поне 
веднъж годишно. 

Or. en

Обосновка

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Изменение 975
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Вътрешно управлявани ФАИ, 
притежаващи правосубектност, 
които не предоставят на своите 
акционери никакви права на обратно 
изкупуване или откупуване, 
инвестират предимно в прехвърляеми 
ценни книжа, не използват или 
използват ограничен ливъридж и 
техните акции се търгуват на 
регулиран в рамките на ЕС пазар, 
могат да бъдат освободени от 
прилагането на настоящия член от 
компетентния орган на държавата-
членка, в която се намира тяхното 
регистрирано седалище, при условие 
че собствеността на ФАИ върху 
всички негови активи подлежи на 
подходящи системи за контрол и се 
проверява от независим одитор поне 
веднъж годишно. 

Or. en

Обосновка

Макар че предлаганата директива звучи разумно по отношение на хедж фондовете и 
други подобни нетъргувани фондове без правосубектност, тя изглежда ненужна и 
затрудняваща по отношение на традиционните инвестиционни или портфейлни 
дружества, които имат  правосубектност като независими дружества, са вътрешно 
управлявани и се търгуват на регулиран пазар и следователно вече подлежат на 
строги стандарти за одит, счетоводство и контрол на риска.
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Изменение 976
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Настоящият член не се прилага за 
фондове от затворен тип без права на 
обратно изкупуване.

Or. en

Обосновка

Налагането на пряка отговорност на депозитарите пред инвеститорите за 
попечителството на активи би увеличило ненужно разходите за фондовете от 
затворен тип.

Изменение 977
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. Настоящият член не се прилага за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
с цел изпълняване на промишлена 
бизнес стратегия и не са създадени с 
основна цел постигане на печалба за 
инвеститорите си посредством 
освобождаване от активите в 
рамките на определен период от 
време.

Or. en

Обосновка

Администрирането на акционерските регистри на котирани индустриални холдингови 
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дружества вече се извършва от агенти, специализирани във воденето на регистри. 
Тази функция е отделена от попечителството на активи. Налагането на пряка 
отговорност на депозитарите пред инвеститорите за попечителството на активи 
би увеличило ненужно разходите.

Изменение 978
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, с които уточнява:
a) средствата и методите за 
откриване на депозити в одобрени 
банки;
б) понятията за съхраняване и 
попечителство, включително 
средствата и методите за 
разделянето на финансови 
инструменти в различни сметки, 
както при загуба на финансови 
инструменти;
в) надзорните задължения на 
депозитарите;
г) условията за назначаване на 
пазители-подизпълнители, 
включително задълженията  за добра 
грижа на депозитарите и 
необходимостта от споразумения за 
сътрудничество с други юрисдикции;
д) условията за одобряване на 
депозитарите, включително оценка 
дали депозитарят може да 
предостави достатъчни финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние да изпълнява ефективно 
съответните функции на депозитар, 
както и присъщите на тези функции 
задължения.
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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

С цел съобразяване с ревизирания текст на 17.1.
С цел съобразяване с ревизирания текст на 17.1, б).

Изменение 979
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5е. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, с които се уточняват:
a) средствата и методите за 
откриване на депозити в одобрени 
кредитни институции;
б) функциите съхраняване и 
попечителство, включително 
средствата и методите за 
разделянето на финансови 
инструменти в различни сметки, 
както при загуба на финансови 
инструменти;
в) условията за делегиране, 
включително задълженията  за добра 
грижа на депозитарите и 
необходимостта от споразумения за 
сътрудничество с други юрисдикции;
г) условията за одобряване на 
депозитарите, включително оценка 
дали депозитарят може да 
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предостави достатъчни финансови и 
професионални гаранции, че е в 
състояние да изпълнява ефективно 
съответните функции на депозитар, 
както и присъщите на тези функции 
задължения.
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


