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Изменение 980
Derk Jan Eppink 

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска  
предварително разрешение за всяко 
делегиране от компетентните органи 
на държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице може  да 
делегира на трети лица задачата да 
осъществяват от негово име една или 
повече от функциите му.

Or. en

Обосновка

На управителите следва да се разрешава да делегират някои управленски и 
административни функции (напр. управление на риска) на служби, които не са 
установени в ЕС, без да трябва да искат предварително разрешение за всеки случай.

Изменение 981
Othmar Karas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска 
предварително разрешение за всяко 
делегиране от  компетентните органи 
на държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
делегира на трети лица задачата да 
осъществяват от негово име една или 
повече от функциите му, информира по 
съответния начин компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход. 

Or. en

Обосновка

По отношение на управляващото ФАИ лице процедурата по нотификация може да е 
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приемлива, но следва ясно да се посочи, че нотификацията може да бъде извършена 
впоследствие. Като се има предвид, че доставчиците на услуги често са 
нерегламентирани структури по смисъла на Директивата за управляващите ФАИ 
лица, например осъществяването на определени задачи като предоставяне на 
високотехнологични услуги, не е необходимо структурата, определена чрез делегация, 
да има лиценз на управител на активи.   В съответствие с Директивата относно 
ПКИПКЦ, функциите на управляващото ФАИ лице могат да бъдат делегирани и на 
депозитар в случай, че  този факт не поражда конфликт на интереси. 

Изменение 982
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска 
предварително разрешение за всяко 
делегиране от компетентните органи на 
държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
делегира на трети лица задачата да 
осъществяват от негово име една или 
повече от функциите му, информира по 
съответния начин компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход. 

Or. en

Изменение 983
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска
предварително разрешение за всяко 
делегиране от компетентните органи на 
държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, 
информира за всяко делегиране 
компетентните органи на държавата-
членка по произход.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за пазарите на финансови инструменти 
и Директивата за ПКИПКЦ.

Изменение 984
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска 
предварително разрешение за всяко 
делегиране от компетентните органи на 
държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от материалните му 
функции, информира предварително
за всяко делегиране компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход, възможно най-бързо преди 
делегацията да влезе в сила.
Компетентните органи, в рамките на 
един месец след нотификацията, да 
отхвърлят делегацията, ако може да 
се докаже, че отхвърлянето би 
защитило най-добре интересите на 
инвеститорите в съответния ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изискването за предварително одобрение би създало по-стриктен режим за 
делегиране, отколкото приложимия спрямо ПКИПКЦ. Като има предвид, че при 
делегирането в съответствие със схемите по Директивата относно ПКИПКЦ не са 
установени проблеми, изискванията, произтичащи от Директивата за ФАИ не следва 
да бъдат по-рестриктивни от тези по ПКИПКЦ ІV чл. 13, параграф 1, буква в.  
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Изменение 985
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска 
предварително разрешение за всяко 
делегиране от  компетентните органи 
на държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, 
информира компетентните органи на 
държавата-членка по произход, преди 
споразумението за делегиране да влезе 
в сила.

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 986
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, иска 
предварително разрешение за всяко 
делегиране от  компетентните органи 
на държавата-членка по произход.

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, 
информира за всяко делегиране
компетентните органи на държавата-
членка по произход, преди 
споразумението за делегиране да влезе 
в сила.

Or. en
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Изменение 987
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) третото лице трябва да е 
кредитоспособно и персоналът, който 
ефективно осъществява дейността, 
трябва да е с достатъчно добра 
репутация и опит;

а) персоналът, който ефективно 
осъществява дейността на третото 
лице, трябва да е с достатъчно добра 
репутация и опит; 

Or. en

Обосновка

По отношение на управляващото ФАИ лице процедурата по нотификация може да е 
приемлива, но следва ясно да се посочи, че нотификацията може да бъде извършена 
впоследствие. Като се има предвид, че доставчиците на услуги често са 
нерегламентирани структури по смисъла на Директивата за управляващите ФАИ 
лица, например осъществяването на определени задачи като предоставяне на 
високотехнологични услуги, не е необходимо структурата, определена чрез делегация, 
да има лиценз на управител на активи.   В съответствие с Директивата относно 
ПКИПКЦ, функциите на управляващото ФАИ лице могат да бъдат делегирани и на 
депозитар в случай, че  този факт не поражда конфликт на интереси. 

Изменение 988
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) третото лице трябва да е 
кредитоспособно и персоналът, който 
ефективно осъществява дейността, 
трябва да е с достатъчно добра 
репутация и опит;

а) персоналът, който ефективно 
осъществява дейността на третото 
лице, трябва да е с достатъчно добра 
репутация и опит;

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
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председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 989
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла,

(i) мандатът се предоставя само на 
предприятия, които са получили 
разрешение или са регистрирани за 
целите на управлението на активи и 
подлежат на надзор; и
(ii) когато постоянният адрес на 
третото лице е в трета страна, 
трябва да съществуват еквивалентни 
надзорни структури с тези на ЕС.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, като уточни критериите за 
оценка на еквивалентността на 
надзорните структури в третите 
страни;

Or. en

Обосновка

Ограничението за делегиране на портфейла на управление на управляващо ФАИ лице, 
което е получило разрешение в съответствие със законодателството на ЕС би 
ограничило възможностите за управление на средства извън ЕС.  По този начин се 
ограничава броя на възможностите за инвестиране за инвеститорите и се оказва 
влияние върху способността им за диверсификация на риска. Директивата трябва да 
следва подхода на Директивата относно ПКИПКЦ.
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Изменение 990
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла,

(i) мандатът се предоставя само на 
предприятия, които са получили 
разрешение или са регистрирани за 
целите на управлението на активи и 
подлежат на надзор; и
(ii) когато постоянният адрес на 
третото лице е в трета страна, 
трябва да съществуват еквивалентни 
надзорни структури с тези на ЕС.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, като уточни критериите за 
оценка на еквивалентността на 
надзорните структури в третите 
страни;

Or. en

Обосновка

Ограничението за делегиране на портфейла на управление на управляващо ФАИ лице, 
което е получило разрешение в съответствие със законодателството на ЕС би 
ограничило възможностите за управление на средства извън ЕС.  По този начин се 
ограничава броя на възможностите за инвестиране за инвеститорите и се оказва 
влияние върху способността им за диверсификация на риска. Директивата трябва да 
следва подхода на Директивата относно ПКИПКЦ.
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Изменение 991
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на инвестирането, 
мандатът се предоставя само на 
предприятия, които са получили 
разрешение или са регистрирани за 
целите на управлението на активи и 
подлежат на надзор; делегирането 
съответства на критериите за 
инвестиране и предоставяне на 
средства, които периодично се 
определят от дружествата за 
управление. Когато мандатът се 
отнася до управлението на 
инвестициите и се предоставя на 
предприятие от трета страна, се 
гарантира сътрудничество между 
съответните надзорни органи;

Or. en

Изменение 992
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла, 
мандатът се предоставя само на 
предприятията, които имат 
разрешение или са регистрирани за 
целите на управлението на активи и 
подлежат на финансов надзор; когато 
посоченото условие не може да бъде 
изпълнено, делегирането се 
предоставя само при условие, че бъде 
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получено предварително разрешение 
от компетентните органи на  
държавата-членка по произход;

Or. en

Обосновка

По отношение на управляващото ФАИ лице процедурата по нотификация може да е 
приемлива, но следва ясно да се посочи, че нотификацията може да бъде извършена 
впоследствие. Като се има предвид, че доставчиците на услуги често са 
нерегламентирани структури по смисъла на Директивата за управляващите ФАИ 
лица, например осъществяването на определени задачи като предоставяне на 
високотехнологични услуги, не е необходимо структурата, определена чрез делегация, 
да има лиценз на управител на активи.   В съответствие с Директивата относно 
ПКИПКЦ, функциите на управляващото ФАИ лице могат да бъдат делегирани и на 
депозитар в случай, че  този факт не поражда конфликт на интереси. 

Изменение 993
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, мандатът се 
предоставя само на предприятията, 
които имат разрешение или са 
регистрирани за целите на 
управлението на активи и подлежат 
на финансов надзор; управляващото 
ФАИ лице извършва надлежна 
проверка. Когато мандатът се 
отнася до управлението на 
инвестициите и се предоставя на 
предприятие от трета страна, се 
гарантира сътрудничество между 
съответните надзорни органи; 
когато посоченото условие не може 
да бъде изцяло изпълнено, 
делегирането се предоставя само при 
условие, че бъде получено 
предварително разрешение от 
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компетентните органи на  
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице;

Or. en

Изменение 994
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

(б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, мандатът се 
предоставя само на предприятията, 
които имат разрешение или са 
регистрирани за целите на 
управлението на активи и подлежат 
на надзор; когато посоченото условие 
не може да бъде изпълнено, 
делегирането се предоставя само при 
условие, че бъде получено 
предварително разрешение от 
компетентните органи на  
държавата-членка по произход; 
когато третото лице е установено в 
трета страна, следва да се постигне 
съответствие с условията, 
определени в член 39;

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.
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Изменение 995
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането засяга 
управлението на портфейла или 
управлението на риска (изцяло или 
частично), мандатът се предоставя 
само на предприятия, които са 
получили разрешение или са 
регистрирани за целите на 
управление на активите и 
подлежат на пруденциален надзор; 
когато това условие не може да 
бъде изпълнено, делегиране се 
предоставя само, ако 
управляващото ФАИ лице е 
получило предварително 
разрешение от компетентния орган 
на приемащата държава-членка;

Or. en

Обосновка

Много управители на активи, включително тези с международен профил, използват 
местния опит, за да инвестират в сигурни пазари (особено нововъзникващите пазари).   
Това се допуска включително и според Директивата относно ПКИПКЦ. Важно е да се 
разреши продължаването на посочената практика, така че инвеститорите да могат 
да се възползват от местния опит без излишно забавяне.  Вместо да се забранява 
като цяло практиката на международно делегиране, би било по-подходящо да се 
гарантира пригодността на субектите, на които се предоставя делегиране.  

Изменение 996
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
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управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 
разрешение за упражняване на дейност 
като управляващо ФАИ лице за 
управлението на ФАИ от същия вид;

управлението на риска или 
управлението на ликвидността, 
третото лице трябва 
i) да е получило разрешение за 
упражняване на дейност като 
управляващо ФАИ лице за 
управлението на ФАИ от същия вид, 
или
ii) да е управляващо ФАИ лице, 
което не е установено в рамките на 
Съюза, но има разрешение да 
управлява ФАИ от същия вид в 
държавата си на произход; 

Or. en

.

Изменение 997
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило
разрешение за упражняване на 
дейност като управляващо ФАИ лице 
за управлението на ФАИ от същия 
вид;

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, мандатът се 
предоставя само на предприятия, 
които са получили разрешение или 
са регистрирани за целите на 
управление на активите и 
подлежат на надзор;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата относно ПКИПКЦ. Общоприета 
практика е управляващото ФАИ лице да делегира част от управлението на 
портфейла на местни управители (извън ЕС), когато инвестира извън ЕС, за да 
използва местните познания относно възможностите за инвестиране на място. 
Понякога тази практика е по-малко рискована от управлението от разстояние. 
Въпросните управители следва да бъдат подходящо контролирани.
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Изменение 998
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато делегирането се отнася до 
портфейла на управление или до 
управление на риска и се предоставя 
на предприятие от трета страна, 
следва, в допълнение към 
изискванията по буква б), между 
компетентните органи на 
управляващата ФАИ структура и 
надзорния орган на предприятието 
от трета страна да се установят 
съответните споразумения за 
сътрудничество;   

Or. en

Обосновка

Много управители на активи, включително тези с международен профил, използват 
местния опит, за да инвестират в сигурни пазари (особено нововъзникващите пазари).   
Това се допуска включително и според Директивата за ПКИПКЦ. Важно е да се 
разреши продължаването на посочената практика, така че инвеститорите да могат 
да се възползват от местния опит без излишно забавяне.  Вместо да се забранява 
като цяло практиката на международно делегиране, би било по-подходящо да се 
гарантира пригодността на субектите, на които се предоставя делегиране.  

Изменение 999
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато делегирането се отнася до 
портфейла на управление или до 
управление на риска и се предоставя 
на предприятие от трета страна, 
следва, в допълнение към 
изискванията по буква б), следва да се 
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гарантира сътрудничество между
компетентните органи на 
управляващата ФАИ структура и 
надзорния орган на предприятието;  

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1000
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато делегирането се отнася до 
управление на услуги от страна на 
управляващо ФАИ лице, посочено в 
точка 2 на Приложение І, мандатът 
се предоставя само на предприятия, 
които са получили разрешение или са 
регистрирани за съответната цел и 
подлежат на надзор в държавата-
членка по произход;  когато 
посоченото условие не може да бъде 
изпълнено, делегирането се 
предоставя само при условие, че бъде 
получено предварително разрешение 
от компетентните органи на  
държава-членка по произход;

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.
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Изменение 1001
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) делегирането не трябва да 
възпрепятства ефективността на 
надзора, на който е обект 
управляващото ФАИ лице, по-
конкретно то не трябва да възпрепятства 
действията на управляващите ФАИ лица 
или управлението на ФАИ в интерес на 
инвеститорите;

в) делегирането не трябва да 
възпрепятства ефективността на 
надзора, на който е обект 
управляващото ФАИ лице, по-
конкретно то не трябва да възпрепятства 
действията на управляващите ФАИ лица 
или управлението на ФАИ в общ 
интерес на инвеститорите и на 
управляващите ФАИ лица;

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1002
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) управляващото ФАИ лице трябва да 
докаже, че третото лице отговаря на 
изискванията и е в състояние да поеме 
въпросните функции, че то е било 
избрано по надлежния ред и че 
управляващото ФАИ лице е в състояние 
да наблюдава ефективно по всяко време 
делегираната дейност, да дава по всяко 
време допълнителни инструкции на 
третото лице и да оттегля мандата с 
незабавно влизане в сила, когато това е 
в интерес на инвеститорите.

г) управляващото ФАИ лице трябва да е 
в състояние да докаже, че третото лице 
отговаря на изискванията и е в 
състояние да поеме въпросните 
функции, че то е било избрано по 
надлежния ред и че управляващото 
ФАИ лице е в състояние да наблюдава 
ефективно по всяко време делегираната 
дейност, да дава по всяко време 
допълнителни инструкции на третото 
лице и да оттегля мандата с незабавно 
влизане в сила, когато това е в общ 
интерес на инвеститорите.
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Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1003
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) управляващото ФАИ лице трябва да 
докаже, че третото лице отговаря на 
изискванията и е в състояние да поеме 
въпросните функции, че то е било 
избрано по надлежния ред и че 
управляващото ФАИ лице е в състояние 
да наблюдава ефективно по всяко време 
делегираната дейност, да дава по всяко 
време допълнителни инструкции на 
третото лице и да оттегля мандата с 
незабавно влизане в сила, когато това е 
в интерес на инвеститорите.

г) управляващото ФАИ лице трябва да е 
в състояние да докаже, ако му бъде 
поискано, че третото лице отговаря на 
изискванията и е в състояние да поеме 
въпросните функции, че то е било 
избрано по надлежния ред и че 
управляващото ФАИ лице е в състояние 
да наблюдава ефективно по всяко време 
делегираната дейност, да дава по всяко 
време допълнителни инструкции на 
третото лице и да оттегля мандата с 
незабавно влизане в сила, когато това е 
в интерес на инвеститорите.

Or. en

Обосновка

На управителите следва да се разрешава да делегират някои управленски и 
административни функции (напр. управление на риска) на служби, които не са 
установени в ЕС, без да трябва да искат предварително разрешение за всеки случай.
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Изменение 1004
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, 
на оценителя или на друго 
предприятие, чиито интереси могат 
да бъдат в конфликт с тези на ФАИ или 
на неговите инвеститори.

Управляващото ФАИ лице гарантира, 
че мандатът не поражда конфликт на 
интереси с тези на ФАИ или на неговите 
инвеститори.

Or. en

Изменение 1005
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, на 
оценителя или на друго предприятие, 
чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на 
неговите инвеститори.

Не се възлага мандат на друго 
предприятие, чиито интереси могат да 
бъдат в конфликт с тези на ФАИ.

Or. en

Обосновка

По отношение на управляващото ФАИ лице процедурата по нотификация може да е 
приемлива, но следва ясно да се посочи, че нотификацията може да бъде извършена 
впоследствие. Като се има предвид, че доставчиците на услуги често са 
нерегламентирани структури по смисъла на Директивата за управляващите ФАИ 
лица, например осъществяването на определени задачи като предоставяне на 
високотехнологични услуги, не е необходимо структурата, определена чрез делегация, 
да има лиценз на управител на активи.   В съответствие с Директивата относно 
ПКИПКЦ, функциите на управляващото ФАИ лице могат да бъдат делегирани и на 
депозитар в случай, че  този факт не поражда конфликт на интереси. 
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Изменение 1006
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, на 
оценителя или на друго предприятие, 
чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на
неговите инвеститори.

Мандат за услуги по управление на 
инвестиции, посочени в точка 1  от 
Приложение І не се възлага на 
депозитаря или на упълномощено от 
депозитаря лице, нито на друго 
предприятие, чиито интереси могат да 
бъдат в конфликт с тези на ФАИ или на
инвеститорите във ФАИ, освен ако 
посочените конфликти могат да 
бъдат разрешени. 

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1007
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, на 
оценителя или на друго предприятие, 
чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на 
неговите инвеститори.

Не се възлага мандат за управлението 
на портфейла на депозитаря или на 
което и да е предприятие, чиито 
интереси могат да бъдат в конфликт с 
тези на ФАИ, освен в случаите, когато 
тези конфликти могат да бъдат 
разрешени. 

Or. en

Обосновка

Предложеният от Европейската комисия текст относно условията, при които 
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управляващо ФАИ лице може да делегира функции на депозитарите са прекалено 
стриктни и не съответстват на настоящите практики. Забраната следва да бъде 
ограничена до управлението на портфейла. По отношение на конфликта но интереси, 
съществуващото вече законодателство на ЕС като Директивата за пазарите на 
финансови инструменти, следва да бъде взета предвид.  Пазарите на финансови 
инструменти изискват конфликтите на интереси да бъдат разрешавани по подходящ 
начин, вместо да се възпрепятстват сделки при наличие на конфликт на интереси. 

Изменение 1008
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, на 
оценителя или на друго предприятие, 
чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на 
неговите инвеститори.

Не се възлага мандат за управлението 
на портфейла на депозитаря или на 
което и да е предприятие, чиито 
интереси могат да бъдат в конфликт с 
тези на ФАИ, освен в случаите, когато 
тези конфликти могат да бъдат 
разрешени. 

Or. en

Обосновка

Изменението улеснява предложението на Комисията, като посочва, че стриктната 
забрана следва да се прилага само спрямо делегирането на управлението на 
портфейла, така че да се постигне по-голямо съответствие с настоящите практики. 
Също така, по този начин се постига по-голямо съответствие със законодателства в 
други области, като пазара на финансови инструменти, като се изтъква, че е 
достатъчно конфликтите на интереси да подлежат на разрешаване. 

Изменение 1009
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се възлага мандат на депозитаря, на 
оценителя или на друго предприятие, 

Не се възлага мандат за управлението 
на портфейла на депозитаря, на 
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чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на 
неговите инвеститори.

оценителя или на друго предприятие, 
чиито интереси могат да бъдат в 
конфликт с тези на ФАИ или на 
неговите инвеститори.

Or. en

Обосновка

Управлението на портфейла е една от основните задачи на управителите на фондове; 
не следва тя да се делегира на депозитаря, от който се изисква да упражнява надзор 
върху фонда. Всички други задачи обаче следва да се делегират на депозитаря, тъй 
като в този случай не може да възникне конфликт на интереси. По този начин се 
постига съответствие с разпоредбите на Директивата за ПКИПКЦ, така че всяко 
ограничение, отнасящо се до ФАИ би било съвсем неуместно. 

Изменение 1010
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В никакъв случай фактът, че
управляващото ФАИ лице е делегирало
функции на трети лица, няма 
отражение върху отговорността на 
управляващото ФАИ лице и то не 
следва да делегира своите функции в 
такава степен, че по същество да не 
може повече да бъде считано за 
лицето, което управлява ФАИ.

2. Отговорността на управляващото 
ФАИ лице не се засяга от 
делегирането от страна на 
управляващото ФАИ лице на функции 
на трети лица. То не следва да делегира 
своите функции в такава степен, че да 
се превърне в пощенска кутия.

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.
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Изменение 1011
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

На управителите следва да се разрешава да делегират някои управленски и 
административни функции (напр. управление на риска) на служби, които не са 
установени в ЕС, без да трябва да искат предварително разрешение за всеки случай.

Изменение 1012
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преотстъпването на делегиране следва да е възможно, така че управляващо ФАИ 
лице да получи достъп до пазарите и местния опит на трети страни.
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Изменение 1013
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Изменение 1014
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПКЦ. В областта на 
управлението на активи преотстъпването на делегиране на различни функции по 
управлението на активи е широковъзприета практика, която не предизвиква опасения 
в областта на системния риск или защитата на инвеститорите.  Следователно би 
следвало тази практика да е допустима и в областта на управлението на ФАИ.
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Изменение 1015
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществува опасност забраната на преотстъпването на делегирането да окаже  
обратен ефект върху ефикасността на управлението на риска. Възможно е по този 
начин да се попречи на  управленски решения на управляващото ФАИ лице като 
фондове, управлявани от няколко управители и предлагащи редица специализирани 
административни услуги в различни сектори на един-единствен продукт и концепции 
Master KAG, като двете управленски решения не водят до никакъв системен риск.  
Биха последвали по-високи разходи за фондовете/инвеститорите, ако управляващото 
ФАИ лице трябва да установи директни договорни отношения с всяко получило 
делегиране лице. 

Изменение 1016
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществува опасност забраната на преотстъпването на делегирането да окаже  
обратен ефект върху ефикасността на управлението на риска. Възможно е по този 
начин да се попречи на  управленски решения на управляващото ФАИ лице като 
фондове, управлявани от няколко управители и предлагащи редица специализирани 
административни услуги в различни сектори на един-единствен продукт и концепции 
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Master KAG, като двете управленски решения не водят до никакъв системен риск.  
Биха последвали по-високи разходи за фондовете/инвеститорите, ако управляващото 
ФАИ лице трябва да установи директни договорни отношения с всяко получило 
делегиране лице. 

Изменение 1017
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да 
делегират нито една от делегираните 
им функции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преотстъпването на делегиране е от съществено значение за глобалното управление 
на инвестирането, както и за функциите по оценяване и функциите на депозитар.

Изменение 1018
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да делегират 
нито една от делегираните им функции.

3. Третите лица могат да делегират една 
от делегираните им функции, ако бъдат 
изпълнени условията, определени в 
параграф 1.  

Or. en

Обосновка

Преотстъпването на делегиране не следва да бъде изцяло забранено, но следва да е 
възможно, ако се изпълнят условията, определени за случаите на делегиране. 
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Изменение 1019
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да делегират 
нито една от делегираните им функции.

3. Третите лица могат да делегират една 
от делегираните им функции, ако бъдат 
изпълнени условията, определени в 
параграф 1.  

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1020
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да делегират 
нито една от делегираните им функции.

3. Третите лица могат да делегират 
една от делегираните им функции, 
ако бъдат изпълнени условията, 
определени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

В идеалния случай настоящата разпоредба следва да бъде изцяло заличена, за да 
отрази Директивата за ПКИПКЦ. Например управляващ недвижими имоти ФАИ 
често делегира функциите и мрежите за поддръжка на имотите на различни 
доставчици на услуги, така че би било неприложимо преотстъпването на делегиране 
да бъде забранено. 
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Изменение 1021
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да делегират 
нито една от делегираните им функции.

3. Третите лица могат да делегират една 
от делегираните им функции, ако бъдат 
изпълнени условията, определени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1022
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Третите лица не могат да делегират 
нито една от делегираните им функции.

3. Третите лица могат да делегират една 
от делегираните им функции, с 
изключение на мониторинга и 
надзора.

Or. en

Обосновка

Необходимо е фондът да има депозитар, който да избира централен пазител, който 
може да делегира част от съхранението на пазител-подизпълнител в различни 
юрисдикции.
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Изменение 1023
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното:

заличава се

а) условията за одобряване на 
делегирането;
б) условията, при които вече не може 
да се счита, че управляващото лице 
управлява ФАИ, както е посочено в 
параграф 2.
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

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1024
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи
мерки, допълнително определящи 
следното:

4. Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 49а, 49би 49в, мерки, 
допълнително определящи следното:
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Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член бъде запазен.

Изменение 1025
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 - алинея 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) условията за одобряване на 
делегирането;

заличава се

Or. en

Обосновка

Виж също член 18 от преразгледаното компромисно предложение на 
председателството от 15 декември 2009 г.

Изменение 1026
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en



AM\805040BG.doc 31/123 PE439.133v01-00

BG

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член бъде запазен.

Изменение 1027
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година или, в случай на ФАИ 
инвестиращ в друг ФАИ, не по-късно 
от шест месеца след приключването 
на финансовата година.

Or. en

Обосновка

За да се отпусне допълнително време за получаването на данни от друг ФАИ, 
крайният срок следва да се удължи с два месеца.

Изменение 1028
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
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година. година или, в случай на ФАИ, който 
инвестира в друг ФАИ, не по-късно от 
шест месеца след приключването на 
финансовата година.

Or. en

Обосновка

Частни фондове, инвестиращи в капиталови инструменти подготвят годишните си 
доклади въз основа на най-актуалната финансова информация, получена от основните 
частни фондове за капиталови инструменти, в които инвестират.  Възможно е 
посочените основни фондове да не представят навреме своите годишни доклади или 
финансова информация за фондовете, така че да спазят задължителния месечен 
период във връзка с подготовката на своя годишен доклад.  По тази причина 
фондовете се нуждаят от допълнително време, за да приключат подготовката на 
своите годишни доклади.

Изменение 1029
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година или при условие че се изисква 
информация от трети страни, като 
например одитът на всяка от 
съответните инвестиции на ФАИ, не 
по-късно от шест месеца след края на 
финансовата година.

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
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съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ.

Изменение 1030
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година или при условие че се изисква 
информация от трети страни, като 
например одитът на всяка от 
съответните инвестиции на ФАИ, не 
по-късно от шест месеца след края на 
финансовата година.

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ. 
Освен това, мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не 
наказват правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с 
ясна полза.
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Изменение 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година или при условие че се изисква 
информация от трети страни, като 
например одитът на всяка от 
съответните инвестиции на ФАИ, не 
по-късно от шест месеца след края на 
финансовата година.

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ.

Изменение 1032
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 



AM\805040BG.doc 35/123 PE439.133v01-00

BG

четири месеца след края на финансовата 
година.

четири месеца след края на финансовата 
година или при условие че се изисква 
информация от трети страни, като 
например одитът на всяка от 
съответните инвестиции на ФАИ, не 
по-късно от шест месеца след края на 
финансовата година.

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ. 
Освен това, мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не 
наказват правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с 
ясна полза. 

Изменение 1033
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ,
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. ФАИ и лицата, управляващи ФАИ –
за всеки управляван от тях ФАИ –
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката под „Заглавие”. Членове 19 – 30 от Директивата следва да се 
прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1034
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ,
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година за всеки управляван 
от тях ФАИ. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. ФАИ и лицата, управляващи ФАИ –
за всеки управляван от тях ФАИ –
предоставят годишен доклад за всяка 
финансова година. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

Or. en

Обосновка

 Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и за ФАИ.

Изменение 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информацията, посочена в член 20, 
доколкото е претърпяла изменение по 
време на финансовата година, за 
която се отнася докладът. 

Or. en
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Изменение 1036
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) сумата на възнагражденията, 
разделена на фиксирани и променливи 
възнаграждения, изплатени от важни 
за системата лица, управляващи 
ФАИ, и където е приложимо, от 
ФАИ, управлявани от такива лица, на 
висши мениджъри и други служители, 
които имат съществено въздействие 
върху риска, на който е изложено 
дружеството.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1037
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) сумата на възнагражденията, 
разделена на фиксирани и променливи 
възнаграждения, изплатени от важни 
за системата лица, управляващи 
ФАИ, и където е приложимо, от 
ФАИ, управлявани от такива лица, на 
висши мениджъри и други служители, 
които имат съществено въздействие 
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върху риска, на който е изложено 
дружеството.

Or. en

Обосновка

За да направят преглед на изпълнението на принципите на СФС, за компетентните 
органи е необходимо да вземат предвид само информацията относно компенсациите 
от съответните служители на важните за системата управляващи ФАИ лица.  
Представянето на тази информация от страна на всички управляващи ФАИ лица е 
ненужно, непропорционално и представлява прекомерно натоварване за 
компетентните органи.

Изменение 1038
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) сумата на възнагражденията, 
разделена на фиксирани и променливи 
възнаграждения, изплатени от важни 
за системата лица, управляващи 
ФАИ, и където е приложимо, от 
ФАИ, управлявани от такива лица, на 
висши мениджъри и други служители, 
които имат съществено въздействие 
върху риска, на който е изложено 
дружеството. 

Or. en

Изменение 1039
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, се
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трябва да бъде проверена и заверена от 
едно или повече лица, имащи право по 
закон да одитират счетоводни 
документи в съответствие с Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на 
Съвета и за отмяна на Директива 
84/253/ЕИО на Съвета. Докладът на 
одитора заедно с евентуалните резерви 
се препечатва без съкращения в 
годишния отчет.

изготвя в съответствие със 
счетоводните стандарти или 
принципи, изисквани от приложимия 
правилник на ФАИ или в 
учредителните му актове и се 
проверява и заверява от едно или повече 
лица, имащи право по закон да одитират 
счетоводни документи в съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета. 
Докладът на одитора заедно с 
евентуалните резерви се препечатва без 
съкращения в годишния отчет. 

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ. 
Освен това, мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не 
наказват правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с 
ясна полза. 

Изменение 1040
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 
трябва да бъде проверена и заверена от 
едно или повече лица, имащи право по 

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, се
изготвя в съответствие със 
счетоводните стандарти или 
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закон да одитират счетоводни 
документи в съответствие с Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на 
Съвета и за отмяна на Директива 
84/253/ЕИО на Съвета. Докладът на 
одитора заедно с евентуалните резерви 
се препечатва без съкращения в 
годишния отчет.

принципи, изисквани от приложимия 
правилник на ФАИ или в 
учредителните му актове и се 
проверява и заверява от едно или повече 
лица, имащи право по закон да одитират 
счетоводни документи в съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета. 
Докладът на одитора заедно с 
евентуалните резерви се препечатва без 
съкращения в годишния отчет.

Or. en

Изменение 1041
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 
трябва да бъде проверена и заверена от 
едно или повече лица, имащи право по 
закон да одитират счетоводни 
документи в съответствие с Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на 
Съвета и за отмяна на Директива 
84/253/ЕИО на Съвета. Докладът на 
одитора заедно с евентуалните резерви 
се препечатва без съкращения в 
годишния отчет.

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, се
изготвя в съответствие със 
счетоводните стандарти или 
принципи, изисквани от приложимия 
правилник на ФАИ или в 
учредителните му актове и се 
проверява и заверява от едно или повече 
лица, имащи право по закон да одитират 
счетоводни документи в съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета. 
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Докладът на одитора заедно с 
евентуалните резерви се препечатва без 
съкращения в годишния отчет.

Or. en

Изменение 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 
трябва да бъде проверена и заверена от 
едно или повече лица, имащи право по 
закон да одитират счетоводни 
документи в съответствие с Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на 
Съвета и за отмяна на Директива 
84/253/ЕИО на Съвета. Докладът на 
одитора заедно с евентуалните резерви 
се препечатва без съкращения в 
годишния отчет.

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, се
изготвя в съответствие със 
счетоводните стандарти или 
принципи, изисквани от приложимия 
правилник на ФАИ или в 
учредителните му актове и се 
проверява и заверява от едно или повече 
лица, имащи право по закон да одитират 
счетоводни документи в съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета. 
Докладът на одитора заедно с 
евентуалните резерви се препечатва без 
съкращения в годишния отчет.

Or. en

Обосновка

Горната формулировка определя по-точно изискванията за одит.
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Изменение 1043
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези актове са адаптирани към 
вида на ФАИ или управляващото ФАИ 
лице, за което те се отнасят.

Or. en

Обосновка

Членове 19 – 30 от Директивата следва да се прилагат и за ФАИ.

Изменение 1044
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези актове са адаптирани към 
вида на ФАИ или управляващото ФАИ 
лице, за което те се отнасят.

Or. en

Обосновка

Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Подобни актове са 
целесъобразни и пропорционални, 
както и адаптирани към типа 
управляващи ФАИ лица, за които се 
отнасят, и към ФАИ, за които се 
отнася докладът, като се вземат 
предвид различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица и ФАИ, които 
те управляват.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1046
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Подобни актове са 
целесъобразни и пропорционални, 
както и адаптирани към типа 
управляващи ФАИ лица, за които се 
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отнасят, и към ФАИ, за които се 
отнася докладът, като се вземат 
предвид различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица и ФАИ, които 
те управляват.

Or. en

Обосновка

Мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не наказват 
правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с ясна 
полза.

Изменение 1047
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Подобни актове са 
целесъобразни и пропорционални, 
както и адаптирани към типа 
управляващи ФАИ лица, за които се 
отнасят, и към ФАИ, за които се 
отнася докладът, като се вземат 
предвид различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица и ФАИ, които 
те управляват.

Or. en
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Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ. 
Освен това, мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не 
наказват правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с 
ясна полза. 

Изменение 1048
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията приема делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Подобни актове са 
целесъобразни и пропорционални, 
както и адаптирани към типа 
управляващи ФАИ лица, за които се 
отнасят, и към ФАИ, за които се 
отнася докладът, като се вземат 
предвид различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица и ФАИ, които 
те управляват.

Or. en



PE439.133v01-00 46/123 AM\805040BG.doc

BG

Изменение 1049
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията може да приеме
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, допълнително 
определящи формата и съдържанието на 
годишния доклад. Тези мерки са 
адаптирани към вида на управляващото 
ФАИ лице, за което те се отнасят.

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 бъде запазен.

Изменение 1050
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
осигуряват получаването на следната 
информация от инвеститорите на ФАИ 
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят на инвеститорите на 
дрбно на ФАИ следната информация, 
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:

Or. en
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Обосновка

Професионалните инвеститори се определят като „професионални” съгласно 
Приложение II към Директивата за пазарите на финансови инструменти. Освен това 
те имат определени позиции по отношение на информацията, от която се нуждаят 
във връзка с техните инвестиции. Определено няма необходимост да поставят 
изисквания относно информацията, които са съобразени с нуждите на 
инвеститорите на дребно, и по отношение на професионалните инвеститори. Що се 
отнася до публичното разпространение, управляващите ФАИ лица имат само 
задължението да „предоставят достъп” до съответната информация.

Изменение 1051
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
предоставянето на следната 
информация на разположение на 
инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

Or. en

Обосновка

ривеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК и Директивата за пазарите 
на финансови инструменти.

Изменение 1052
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 

1. ФАИ и управляващите ФАИ лица 
осигуряват получаването на следната 
информация от инвеститорите, преди те 
да инвестират във ФАИ, както и на 
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последващи изменения: последващи изменения:

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно политиката на ФАИ за определяне на 
възнагражденията е необходимо за по-добра прозрачност. Вж. също член 10 а (нов), 
както е изменен.

Изменение 1053
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. ФАИ и управляващите ФАИ лица 
осигуряват получаването на следната 
информация от инвеститорите, преди те 
да инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно политиката на ФАИ за определяне на 
възнагражденията е необходимо за по-добра прозрачност. Вж. също член 10 а (нов), 
както е изменен.

Изменение 1054
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ, доколкото 
тя е приложима за съответния ФАИ,
преди те да инвестират във ФАИ, както 
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последващи изменения: и на последващи изменения: 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1055
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ, доколкото 
тя е приложима за съответния ФАИ,
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ, доколкото 
тя е приложима за съответния ФАИ,
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:
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Or. en

Изменение 1057
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ, доколкото 
тя е приложима за съответния ФАИ,
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1058
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи материални изменения:

Or. en

Обосновка

В директивата следва да се обърне специално внимание на системния риск, от който 
ливъриджът е само един компонент.  Свързаният с ливъридж риск следва да се 
оценява заедно с основната инвестиционна стратегия, процесите на управление на 
риска и степента на ефективно хеджиране на експозициите на фонда.
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Изменение 1059
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

a) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж, на максималното равнище 
на ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж, както и 
общия размер на ливъридж, на 
периодична основа;

Or. en

Обосновка

Предоставяната относно ливъридж информация следва да бъде малко по-подробна.

Изменение 1060
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
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приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

договорености за повторно използване 
на активи и трансфер, а когато е 
приложимо, на договореностите във 
връзка с попечителство, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж;

Or. en

Изменение 1061
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях и на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения; на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж, като се 
взема предвид инвестиционната 
стратегия на ФАИ, на която се 
основават и процедурите за 
упралвение на риска;

Or. en

Обосновка

В директивата следва да се обърне специално внимание на системния риск, от който 
ливъриджът е само един компонент.  Свързаният с ливъридж риск следва да се 
оценява заедно с основната инвестиционна стратегия, процесите на управление на 
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риска и степента на ефективно хеджиране на експозициите на фонда.

Изменение 1062
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж,
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на вида
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж;

Or. en

Обосновка

По-практично е да се опише видът активи, отколкото конкретните активи, в които 
може да инвестира ФАИ. Би било прекалено ограничаващо да се изисква от лицата, 
управляващи ФАИ, да изброяват всички активи, в които може да инвестира ФАИ.
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Изменение 1063
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на
видовете активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на рисковете, 
свързани с тях, на всички приложими 
инвестиционни ограничения, на 
обстоятелствата, при които ФАИ може 
да използва ливъридж, на позволените 
видове и източници на ливъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения за използването на 
ливъридж;

Or. en

Обосновка

Непостижимо е да се предостави информация за "всички" активи, в които може да 
инвестира ФАИ.

Изменение 1064
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
видове активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва левъридж, 
на позволените видове и източници на 
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ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

левъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на левъридж; 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
видове активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва 
левъридж, на позволените видове и 
източници на левъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения за използването на 
левъридж;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1066
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж; 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички 
видове активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички 
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва левъридж, 
на позволените видове и източници на 
левъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на левъридж; 

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1067
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на правните последствия 
на установените във връзка с 
инвестицията договорни 
взаимоотношения, включително 
информация за юрисдикцията, 
приложимото право и наличието или 
липсата на правни инструменти за 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения на територията, на 
която е установен фондът;

заличава се
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Or. en

Обосновка

В съответствие с предложени промени.

Изменение 1068
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение;

г) данни за идентификация на 
одитора и на всички други 
доставчици на услуги на ФАИ, както 
и описание на техните задължения и 
на правата на инвеститорите при 
тяхното неизпълнение;

Or. en

Обосновка

В съответствие с други предложени промени.

Изменение 1069
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора, ако е 
уместно на основния брокер и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 
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Or. en

Изменение 1070
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

г) данни за идентификация, ако е 
приложимо, на текущия или 
предложен депозитар, оценителя, 
одитора и на всички други текущи или 
предложени, ключови или важни 
доставчици на услуги на ФАИ, както и 
описание на техните задължения и на 
правата на инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1071
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

г) данни за идентификация, ако е 
приложимо, на текущия или 
предложен депозитар, оценителя, 
одитора и на всички други текущи или 
предложени, ключови или важни 
доставчици на услуги на ФАИ, както и 
описание на техните задължения и на 
правата на инвеститорите при тяхното 
неизпълнение;
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Or. en

Обосновка

За по-добро отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

г) данни за идентификация, ако е 
приложимо, на текущия или 
предложен депозитар, оценителя, 
одитора и на всички други текущи или 
предложени, ключови или важни 
доставчици на услуги на ФАИ, както и 
описание на техните задължения и на 
правата на инвеститорите при тяхното 
неизпълнение;

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1073
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за идентификация на 
депозитаря, оценителя, одитора и на 
всички други доставчици на услуги на 
ФАИ, както и описание на техните 
задължения и на правата на 
инвеститорите при тяхното 

г) данни за идентификация, ако е 
приложимо, на текущия или 
предложен депозитар, оценителя, 
одитора и на всички други текущи или 
предложени, ключови или важни 
доставчици на услуги на ФАИ, както и 
описание на техните задължения и на 



PE439.133v01-00 60/123 AM\805040BG.doc

BG

неизпълнение; правата на инвеститорите при тяхното 
неизпълнение; 

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1074
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 
което са делегирани такива функции;

д) описание на всички съществени или 
важни делегирани управленски 
функции и на самоличността на третото 
лице, на което са делегирани такива 
функции;

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 

д) описание на всички съществени или 
важни делегирани управленски 
функции и на самоличността на третото 
лице, на което са делегирани такива 
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което са делегирани такива функции; функции;

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1076
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 
което са делегирани такива функции;

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 
което са делегирани такива функции, 
включително пазители-
подизпълнители и основни брокери; 
описание на техните задължения и 
отговорности и описание на 
остатъчните рискове, на които 
може да са изложени инвеститорите 
при изключителни обстоятелства, 
свързани с непредвидими събития 
извън контрола на депозитаря и на 
управляващото ФАИ лице;

Or. en

Изменение 1077
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 

д) описание на всички делегирани 
управленски или оценителски функции 
или депозитарни задължения и на 
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което са делегирани такива функции; самоличността на третото лице, на което 
са делегирани такива функции или 
задължения;

Or. en

Обосновка

В съответствие с други предложени промени.

Изменение 1078
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 
което са делегирани такива функции;

д) описание на всички съществени или 
важни делегирани управленски 
функции и на самоличността на третото 
лице, на което са делегирани такива 
функции;

Or. en

Изменение 1079
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички делегирани 
управленски и депозитарни функции и 
на самоличността на третото лице, на 
което са делегирани такива функции;

д) описание на всички съществени или 
важни делегирани управленски и 
депозитарни функции и на 
самоличността на третото лице, на което 
са делегирани такива функции; 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1080
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на управлението на 
ликвидния риск на ФАИ, включително 
правата на обратно изкупуване както 
при обичайни, така и при извънредни 
обстоятелства, съществуващите 
споразумения за обратно изкупуване с 
инвеститорите и начина, по който 
управляващото ФАИ лице осигурява 
справедливо третиране на 
инвеститорите;

ж) в случаите когато ФАИ има права 
на обратно изкупуване, описание на 
управлението на ликвидния риск на 
ФАИ, включително правата на обратно 
изкупуване както при обичайни, така и 
при извънредни обстоятелства, 
съществуващите споразумения за 
обратно изкупуване с инвеститорите и 
начина, по който управляващото ФАИ 
лице осигурява справедливо третиране 
на инвеститорите;

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на управлението на 
ликвидния риск на ФАИ, включително 
правата на обратно изкупуване както 
при обичайни, така и при извънредни 
обстоятелства, съществуващите 
споразумения за обратно изкупуване с 
инвеститорите и начина, по който 
управляващото ФАИ лице осигурява 
справедливо третиране на 
инвеститорите;

ж) в случаите когато ФАИ има права 
на обратно изкупуване, описание на 
управлението на ликвидния риск на 
ФАИ, включително правата на обратно 
изкупуване както при обичайни, така и 
при извънредни обстоятелства, 
съществуващите споразумения за 
обратно изкупуване с инвеститорите и 
начина, по който управляващото ФАИ 
лице осигурява справедливо третиране 
на инвеститорите;
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Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1082
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на управлението на 
ликвидния риск на ФАИ, включително 
правата на обратно изкупуване както 
при обичайни, така и при извънредни 
обстоятелства, съществуващите 
споразумения за обратно изкупуване с 
инвеститорите и начина, по който 
управляващото ФАИ лице осигурява 
справедливо третиране на 
инвеститорите;

ж) в случаите когато ФАИ има права 
на обратно изкупуване, описание на 
управлението на ликвидния риск на 
ФАИ, включително правата на обратно 
изкупуване както при обичайни, така и 
при извънредни обстоятелства, 
съществуващите споразумения за 
обратно изкупуване с инвеститорите и 
начина, по който управляващото ФАИ 
лице осигурява справедливо третиране 
на инвеститорите; 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1083
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на управлението на 
ликвидния риск на ФАИ, включително 
правата на обратно изкупуване както 
при обичайни, така и при извънредни 
обстоятелства, съществуващите 
споразумения за обратно изкупуване с 
инвеститорите и начина, по който 
управляващото ФАИ лице осигурява 
справедливо третиране на 
инвеститорите;

ж) в случаите когато ФАИ има права 
на обратно изкупуване, описание на 
управлението на ликвидния риск на 
ФАИ, включително правата на обратно 
изкупуване както при обичайни, така и 
при извънредни обстоятелства, 
съществуващите споразумения за 
обратно изкупуване с инвеститорите и 
начина, по който управляващото ФАИ 
лице осигурява справедливо третиране 
на инвеститорите;

Or. en

Обосновка

За по-добро отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 20 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери; 

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите;

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1085
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери; 

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите; 

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери; 

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери, ако е приложимо 
заедно с описание на такси, 
комисиони и разходи, платени в 
рамките на последните дванадесет 
месеца; 

Or. en

Обосновка

Информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде 
изчерпателна с оглед на поетите рискове. По-специално информацията относно 
досегашните резултати на ФАИ, но също така и относно управляващото ФАИ лице, е 
основен елемент за вземането на решение за инвестиция. Тази информация прекалено 
често е непълна или подвеждаща. Информацията относно реалния размер на 
платените такси и източниците на финансиране също е необходима за вземането на 
добре обосновано решение. Ежемесечната информация относно рисковия профил на 
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ФАИ също ще помогне на инвеститорите да управляват своя риск.

Изменение 1087
Carl Haglund

Предложение за директива
Член 20 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери; 

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери или проценти; 

Or. en

Обосновка

Тъй като е обичайно управляващите ФАИ лица да начисляват такси за постигнати 
резултати, основаващи се на оценка на стойността на дяловете или частите на ФАИ 
за даден период, посочването на максимални "размери" на таксите не е възможно. 
Това изменение е необходимо, за да се създадат условия за уместно предоставяне на 
информация и то по начин, съответстващ на пазарните практики.

Изменение 1088
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери; 

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери или проценти;

Or. en

Обосновка

Много управляващи ФАИ лица начисляват такси за постигнати резултати на 
основата на оценка на стойността на дяловете или частите на ФАИ за даден период. 
Посочването на максималните "размери" не е възможно, тъй като това би изисквало 
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от управляващите ФАИ лица да могат да гадаят бъдещето. Следователно това 
изменение е необходимо, за да се създадат условия за уместно предоставяне на 
информация и то по начин, съответстващ на пазарните практики.

Изменение 1089
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на 
инвеститора и описание на това 
преференциално третиране; 

и) описание на всяко преференциално 
третиране или правото да получи 
преференциално третиране; 

Or. en

Обосновка

По съображения за поверителност не е уместно да се разкрива името на конкретния 
клиент, получаващ преференциално третиране.

Изменение 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на 
инвеститора и описание на това 
преференциално третиране; 

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
описание на това преференциално 
третиране и дали съществува някаква 
взаимовръзка между управляващото 
ФАИ лице и съответния инвеститор;

Or. en
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Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1091
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на 
инвеститора и описание на това 
преференциално третиране; 

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
описание на това преференциално 
третиране и дали съществува някаква 
взаимовръзка между управляващото 
ФАИ лице и съответния инвеститор; 

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1092
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на инвеститора 
и описание на това преференциално 
третиране; 

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на инвеститора 
и описание на това преференциално 
третиране и дали съществува някаква 
взаимовръзка между управляващото 
ФАИ лице и съответния инвеститор;

Or. en
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Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1093
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на 
инвеститора и описание на това 
преференциално третиране; 

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
описание на това преференциално 
третиране; 

Or. en

Обосновка

Тъй като личните данни следва да бъдат защитени, достатъчно е информирането на 
останалите инвеститори за случаите на преференциално третиране и тяхното 
естество.

Изменение 1094
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
данни за идентификация на 
инвеститора и описание на това 
преференциално третиране; 

и) в случай че инвеститор получи 
преференциално третиране или правото 
да получи преференциално третиране, 
описание на това преференциално 
третиране;

Or. en
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Обосновка

Задължението за разкриване самоличността на инвеститорите може да се окаже в 
противоречие с принципите на директивата за защита на личните данни и с член 8 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, тъй като може да бъде 
счетено за изискване за прекомерна намеса. Изискването за защита на 
инвеститорите може да бъде изпълнено без идентификация на конкретните 
инвеститори.

Изменение 1095
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) последния годишен доклад. й) последния годишен доклад, ако има 
такъв доклад по отношение на 
конкретния ФАИ.

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1096
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) последния годишен доклад. й) последния годишен доклад, ако има 
такъв доклад по отношение на 
конкретния ФАИ.

Or. en

Обосновка

При новосъздадени фондове няма да има годишен доклад.
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Изменение 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) последния годишен доклад. й) последния годишен доклад, ако има 
такъв доклад по отношение на 
конкретния ФАИ.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1098
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) последния годишен доклад. й) последния годишен доклад, ако има 
такъв доклад по отношение на 
конкретния ФАИ.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1099
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) политиката за определяне на 
възнаграждения на лицата, 
управляващи ФАИ;

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно политиката на ФАИ за определяне на 
възнагражденията е необходимо за по-добра прозрачност. Вж. също член 10 а (нов), 
както е изменен.

Изменение 1100
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) политиката за определяне на 
възнаграждения на лицата, 
управляващи ФАИ;

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно политиката на ФАИ за определяне на 
възнагражденията е необходимо за по-добра прозрачност. Вж. също член 10 а (нов), 
както е изменен.
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Изменение 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) описание на предишните 
финансови резултати на ФАИ от 
неговото основаване до последната 
извършена оценка;

Or. en

Обосновка

Информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде 
изчерпателна с оглед на поетите рискове. По-специално информацията относно 
досегашните резултати на ФАИ, но също така относно управляващото ФАИ лице, е 
основен елемент за вземането на инвестиционно решение . Тази информация 
прекалено често е непълна или подвеждаща. Информацията относно реалния размер 
на платените такси и източниците на финансиране също е необходима за вземането 
на добре обосновано решение. Ежемесечната информация относно рисковия профил 
на ФАИ също ще помогне на инвеститорите да управляват своя риск.

Изменение 1102
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) информация за съотношението 
между използвания инвестиционен 
подход и традиционните 
инвестиционни стратегии (като 
например акции или облигации).

Or. en

Обосновка

Инвеститорът следва да бъде информиран по-възможно най-добрия начин относно 
възможностите и рисковете, включително в какво съотношение стои стратегията 
спрямо другите форми на инвестиции.
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Изменение 1103
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – точка й г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йг) всяка промяна на режима на 
отговорност, посочен в член 17, 
параграф 5, в резултат на договорно 
споразумение между управляващото 
ФАИ лице и депозитаря.

Or. en

Изменение 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – точка й д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йд) информация за самоличността на 
акционерите или членовете на 
управляващото ФАИ лице, независимо 
преки или непреки, физически или 
юридически лица, които имат 
квалифицирано участие, и за размера 
на това участие;

Or. en

Обосновка

Информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде 
изчерпателна с оглед на поетите рискове. По-специално информацията относно 
досегашните резултати на ФАИ, но също така и относно управляващото ФАИ лице, е 
основен елемент за вземането на инвестиционно решение. Тази информация прекалено 
често е непълна или подвеждаща. Информацията относно реалния размер на 
платените такси и източниците на финансиране също е необходима за вземането на 
добре обосновано решение. Ежеесечната информация относно рисковия профил на 
ФАИ също ще помогне на инвеститорите да управляват своя риск.
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Изменение 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йе) информация относно досегашните 
резултати на управляваните от 
съответното лице ФАИ, 
включително данни относно 
финансовите резултати на 
действащи и закрити ФАИ, и в случай 
че управляващото ФАИ лице е 
юридическо лице, относно правните 
представители, директорите и 
основните служители на 
управляващото ФАИ лице;

Or. en

Обосновка

Информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде 
изчерпателна с оглед на поетите рискове. По-специално информацията относно 
досегашните резултати на ФАИ, но също така и относно управляващото ФАИ лице, е 
основен елемент за вземането на решение за инвестиция. Тази информация прекалено 
често е непълна или подвеждаща. Информацията относно реалния размер на 
платените такси и източниците на средства също е необходима за вземането на 
добре обосновано решение. Ежемесечната информация относно рисковия профил на 
ФАИ също ще помогне на инвеститорите да управляват своя риск.

Изменение 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йж) подробно описание на източника, 
падежа и размера на средствата, 
събрани от ФАИ, включително дела, с 
който пряко или непряко участват 
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лицето, управляващо ФАИ, и 
неговите представители, директори 
и служители;

Or. en

Обосновка

Информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде 
изчерпателна с оглед на поетите рискове. По-специално информацията относно 
досегашните резултати на ФАИ, но също така и относно управляващото ФАИ лице, е 
основен елемент за вземането на решение за инвестиция. Тази информация прекалено 
често е непълна или подвеждаща. Информацията относно реалния размер на 
платените такси и източниците на финансиране също е необходима за вземането на 
добре обосновано решение. Ежемесечната информация относно рисковия профил на 
ФАИ също ще помогне на инвеститорите да управляват своя риск.

Изменение 1107
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ, по отношение на който 
може да бъдат упражнявани права на 
обратно изкупуване, информация 
относно: 

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1108
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ, по отношение на който 
може да бъдат упражнявани права на 
обратно изкупуване, информация 
относно: 

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1109
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ, по отношение на който 
може да бъдат упражнявани права на 
обратно изкупуване, информация 
относно:

Or. en

Обосновка

Когато не могат да бъдат упражнявани права на обратно изкупуване, следва да не 
бъде необходимо да се извършва специално оповестяване относно неликвидни активи 
или ликвидност.
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Изменение 1110
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ, който разрешава обратно 
изкупуване като възможност за 
инвеститорите, информация относно: 

Or. en

Обосновка

Фондове за дялово участие на фондове (и фондове за дялово участие) инвестират н 
неликвидни инвестиции и не предоставят права за обратно изкупуване на 
инвеститорите.  В случаите, когато инвеститорите нямат право на обратно 
изкупуване, не следва да е необходимо да се извършва периодично оповестяване във 
връзка с неликвидни активи или ликвидност.

Изменение 1111
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите на дребно за всеки 
управляван от тях ФАИ информация 
относно: 

Or. en

Обосновка

Професионалните инвеститори се определят като "професионални" съгласно 
Приложение II към Директивата за пазарите на финансови инструменти. Освен това 
те имат определени позиции по отношение на информацията, от която се нуждаят
във връзка с техните инвестиции. Определено няма необходимост да поставят 
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изисквания относно информацията, които са съобразени с нуждите на 
инвеститорите на дребно, и по отношение на професионалните инвеститори. Що се 
отнася до публичното разпространение, управляващите ФАИ лица имат само 
задължението да "предоставят достъп" до съответната информация.

Изменение 1112
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ,
периодично предоставят на 
инвеститорите, бенефициерите, 
техните представители и 
назначените от тях анализатори 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Пенсионните фондове носят особена отговорност в областта на осигуряването за 
пенсия за старост. Поради това в случаите, когато те имат право да инвестират 
във ФАИ, са необходими специални изисквания за оповестяване от страна на ФАИ. 
Първичните инвеститори, т.е. бенефициерите на пенсии за старост, следва да 
получават всяка релевантна информация, за да контролират своя довереник, т.е. своя 
пенсионен фонд. 

Изменение 1113
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ,
периодично предоставят на 
инвеститорите, бенефициерите, 
техните представители и 
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назначените от тях анализатори 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Пенсионните фондове носят особена отговорност в областта на осигуряването за 
пенсия за старост. Поради това в случаите, когато те имат право да инвестират 
във ФАИ, са необходими специални изисквания за оповестяване от страна на ФАИ. 
Първичните инвеститори, т.е. бенефициерите на пенсии за старост, следва да 
получават всяка релевантна информация, за да контролират своя довереник, т.е. своя 
пенсионен фонд. 

Изменение 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
предоставят на инвеститорите за всеки 
управляван от тях ФАИ информация 
относно:

Or. en

Изменение 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 - букви а и б

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процента на активите на ФАИ, които 
подлежат на специално третиране 
поради ниско ликвидния им характер;

а) на периодична основа процента на 
активите на ФАИ, които подлежат на 
специално третиране поради ниско 
ликвидния им характер;

б) всички нови подходи за управление 
на ликвидността на ФАИ;

б) на периодична основа всички нови 
подходи за управление на ликвидността 
на ФАИ;
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Or. en

Изменение 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) настоящия рисков профил на ФАИ и 
системите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ лице 
за управление на тези рискове.

в) на периодична основа, но не по-
рядко от веднъж месечно, освен в 
случаите, когато информацията не се 
е променила след последното 
оповестяване, настоящия рисков 
профил на ФАИ, включително 
използваното равнище на ливъридж, и 
системите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ лице 
за управление на тези рискове.

Or. en

Изменение 1117
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) значителни промени в 
договореностите във връзка с 
попечителство; 

Or. en
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Изменение 1118
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) по целесъобразност процента от 
активите на ФАИ, които са обект на 
повторно използване или прехвърляне;

Or. en

Изменение 1119
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ФАИ, които 
отговарят на условията за 
пенсионните фондове, управляващите 
ФАИ лица оповестяват публично 
рисковете, които са характерни за 
този клас активи. 
Комисията определя допълнителни 
изисквания за оповестяване в тази 
връзка.

Or. en

Обосновка

Пенсионните фондове носят особена отговорност в областта на осигуряването за 
пенсия за старост. В случаите, когато те могат да инвестират във ФАИ, са 
необходими специални изисквания за оповестяване от страна на ФАИ. Първичните 
инвеститори, т.е. бенефициерите на пенсии за старост, следва да получават всяка 
релевантна информация, за да контролират своя довереник, т.е. своя пенсионен фонд. 
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Изменение 1120
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ФАИ, които 
отговарят на условията за 
пенсионните фондове, управляващите 
ФАИ лица оповестяват публично 
рисковете, които са характерни за 
този клас активи. 
Комисията определя допълнителни 
изисквания за оповестяване в тази 
връзка.

Or. en

Обосновка

Пенсионните фондове носят специфична отговорност в областта на осигуряването 
за пенсия за старост. В случаите, когато те могат да инвестират във ФАИ, са 
необходими специални изисквания за оповестяване от страна на ФАИ. Първичните 
инвеститори, т.е. бенефициерите на пенсии за старост, следва да получават всяка 
релевантна информация, за да контролират своя довереник, т.е. своя пенсионен фонд. 

Изменение 1121
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията може да определя, 
посредством делегирани актове 
съгласно членове 49а, 49б и 49в, мерки, 
определящи по-специално задълженията 
на управляващите ФАИ лица за 
предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
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се отнасят.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
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 бъде запазен.

Изменение 1122
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на ФАИ и управляващите 
ФАИ лица за предоставяне на 
информация и честотата, с която се 
прави това оповестяване по смисъла на 
параграф 2. Тези актове са адаптирани 
към вида на ФАИ и управляващото 
ФАИ лице, за които те се отнасят.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката под "Заглавие".  Членове 19 - 30 от директивата следва да се 
прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1123
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на ФАИ и управляващите 
ФАИ лица за предоставяне на 
информация и честотата, с която се 
прави това оповестяване по смисъла на 
параграф 2. Тези актове са адаптирани 
към вида на ФАИ и управляващото 
ФАИ лице, за които те се отнасят.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се 
прилагат и за ФАИ.

Изменение 1124
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят, и са пропорционални, като 
се вземат предвид, наред с другото, 
различните големина, ресурси, 
сложност, характер, инвестиции, 
инвестиционни стратегии и техники, 
структури и инвеститори на 
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различните видове управляващи ФАИ 
лица.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1125
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят, и са пропорционални, като 
се вземат предвид, наред с другото, 
различните големина, ресурси, 
сложност, характер, инвестиции, 
инвестиционни стратегии и техники, 
структури и инвеститори на 
различните видове управляващи ФАИ 
лица.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1126
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят, и са пропорционални, като 
се вземат предвид, наред с другото, 
различните големина, ресурси, 
сложност, характер, инвестиции, 
инвестиционни стратегии и техники, 
структури и инвеститори на 
различните видове управляващи ФАИ 
лица.

Or. en

Обосновка

Отчитане на специфичните особености на различните видове ФАИ.
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Изменение 1127
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят, и са пропорционални, като 
се вземат предвид, наред с другото, 
различните големина, ресурси, 
сложност, характер, инвестиции, 
инвестиционни стратегии и техники, 
структури и инвеститори на 
различните видове управляващи ФАИ 
лица.

Or. en

Обосновка

Това позволява в директивата да се отчетат по-добре специфичните особености на 
различните видове ФАИ.

Изменение 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези мерки са адаптирани към вида на 

3. Комисията приема делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2. 
Тези актове са адаптирани към вида на 
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управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят, и са пропорционални, като 
се вземат предвид, наред с другото, 
различните големина, ресурси, 
сложност, характер, инвестиции, 
инвестиционни стратегии и техники, 
структури и инвеститори на 
различните видове управляващи ФАИ 
лица.

Or. en

Обосновка

Мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не наказват 
правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с ясна 
полза.

Изменение 1129
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на член 19 до -20 са неуместни или неподходящи за този вид дружества. 
Индустриалните холдингови дружества, чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, вече са включени в обхвата на съществуващото законодателство на 
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ЕС по отношение на прозрачността и оповестяването в Директивата относно 
проспектите и Директивата относно хармонизиране изискванията за прозрачността, 
както и в националните разпоредби и правила за търгуване на регулиран пазар. Това 
гарантира, че подходящата информация вече е предоставена от въпросните 
дружества. За дружество, чиито акции се търгуват на публичен пазар, е невъзможно 
да предостави на инвеститорите информацията, изисквана съгласно член 20, преди да 
инвестират в дружеството.

Изменение 1130

Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
докладват редовно на компетентните 
органи в тяхната държава-членка по 
произход относно основните пазари и 
инструменти при търговията им от 
името на управляваните от тях 
ФАИ.

1. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки  управляван от тях ФАИ,
докладват редовно на компетентните 
органи в тяхната държава-членка по 
произход относно основните пазари и 
инструменти при търговията им.

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.

Изменение 1131
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 1. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
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докладват редовно на компетентните 
органи в тяхната държава-членка по 
произход относно основните пазари и 
инструменти при търговията им от 
името на управляваните от тях 
ФАИ.

за всеки управляван от тях ФАИ,
докладват редовно на компетентните 
органи в тяхната държава-членка по 
произход относно основните пазари и 
инструменти при търговията им.

Or. en

Изменение 1132
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

ФАИ и управляващите ФАИ лица, за 
всеки управляван от тях ФАИ,
предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации.

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.

Изменение 1133
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация ФАИ и управляващите ФАИ лица, за 
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относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

всеки управляван от тях ФАИ,
предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации.

Or. en

Изменение 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

Те предоставят информация относно 
основните инструменти, с които 
търгуват, относно пазарите, на които са 
членове или на които търгуват активно, 
и относно основните експозиции и по-
важните концентрации за всеки 
управляван от тях ФАИ.

Or. en

Изменение 1135
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните борсови
експозиции и по-важните произтичащи
концентрации за всеки управляван от 
тях ФАИ.
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Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ за дялово участие, не участват в търговията с ценни 
книжа, а в дългосрочно инвестиране в ограничен брой неликвидни инвестиции, 
обикновено с период на държане от три до седем години.

Изменение 1136
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните борсови
експозиции и по-важните произтичащи
концентрации за всеки управляван от 
тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Управляващо ФАИ лице следва да предоставя на компетентните органи годишния 
доклад за всеки управляван от него фонд, както и списък с управляваните фондове за 
всяко тримесечие. Останалите изискания на член 21 не са целесъобразни (в случая с 
21.1) по отношение на фондове, които редовно търгуват на публични пазари и (в 
случая с 21.2) за фондове, при които има права за обратно изкупуване. Не е 
целесъобразно те да се прилагат спрямо фондове, които инвестират само в 
некотирани ценни книжа, или фондове от затворен тип.

Изменение 1137
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация Те предоставят обобщена информация 
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относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните борсови
експозиции и по-важните произтичащи
концентрации за всеки управляван от 
тях ФАИ.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи ФАИ за дялово участие, не участват в търговията с ценни 
книжа, а в дългосрочно инвестиране в ограничен брой неликвидни инвестиции, 
обикновено с период на държане от три до седем години, поради което тези 
разпоредби следва да не се отнасят за фондовете за дялово участие. Прилагането на 
неподходящи задължения за оповестяване ще доведе единствено до излишни разходи 
за управляващите ФАИ лица  и компетентните органи. 

Изменение 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните 
експозиции и по-важните концентрации 
за всеки управляван от тях ФАИ.

Те предоставят обобщена информация 
относно основните инструменти, с 
които търгуват, относно пазарите, на 
които са членове или на които търгуват 
активно, и относно основните борсови
експозиции и по-важните произтичащи
концентрации за всеки управляван от 
тях ФАИ.

Or. en
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Изменение 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. За всеки управляван от тях ФАИ, по 
отношение на който може да се 
упражняват права за обратно 
изкупуване, управляващите ФАИ лица 
предоставят на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да се отчетат по-добре специфичните 
особености на различните видове ФАИ.

Изменение 1140
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. За всеки управляван от тях ФАИ, по 
отношение на който може да се 
упражняват права за обратно 
изкупуване, управляващите ФАИ лица 
предоставят на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Управляващо ФАИ лице следва да предоставя на компетентните органи годишния 
доклад за всеки фонд, който управлява, както и списък с управляваните фондове за 
всяко тримесечие. Останалите изискания на член 21 не са целесъобразни (в случая с 
21.1) по отношение на фондове, които редовно търгуват на публични пазари и (в 
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случая с 21.2) за фондове, при които има права за обратно изкупуване. Не е 
целесъобразно те да се прилагат спрямо фондове, които инвестират само в 
некотирани ценни книжа или във фондове от затворен тип.

Изменение 1141
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. За всеки управляван от тях ФАИ, по
отношение на който може да се 
упражняват права за обратно 
изкупуване, управляващите ФАИ лица 
предоставят на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба няма отношение към ФАИ за дялово участие, тъй като те са 
неликвидни структури и инвестират в неликвиден клас активи от определена 
категория, а не променят профила си или потребностите си от ликвидност по начин, 
който изисква периодично оповестяване. Прилагането на тази разпоредба спрямо 
ФАИ за дялово участие, при които няма права за обратно изкупуване, ще доведе 
единствено до излишни разходи за управляващите ФАИ лица и компетентните органи. 
Поради това е необходимо тази разпоредба да се измени, за да се прилага само по 
целесъобразност.

Изменение 1142
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 

2. За всеки управляван от тях ФАИ, по 
отношение на който може да се 
упражняват права за обратно 
изкупуване, управляващите ФАИ лица 
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информация относно: предоставят на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Изменение 1143
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. От управляващите ФАИ лица се 
изисква да предоставят 
информацията, посочена в букви а), б) 
и в), само във връзка с ФАИ, които 
позволяват обратното изкупуване 
като възможност за инвеститорите. 
За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

В случаите, когато инвеститорите нямат право на обратно изкупуване, не следва да 
бъде необходимо периодично да се докладва във връзка с неликвидни активи или 
ликвидност.

Изменение 1144
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 

2. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
предоставят на компетентните органи на 
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държава-членка по произход 
информация относно:

своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Изменение 1145
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
предоставят на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.

Изменение 1146
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
при поискване на компетентните органи 
на своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е да се предостави на надзорните органи правото да събират 
систематично релевантна информация от управляващите ФАИ лица, за да се даде 
възможност за идентифициране и оценка на възникващи системни рискове. Не е 
необходимо обаче да се изисква всички управляващи ФАИ лица, които попадат в 
обхвата на директивата, периодично да предоставят информация на надзираващите 
ги органи. Изискване с такъв характер би довело до несъразмерни разходи за 
управляващите ФАИ лица, които не са важни/релевантни за системата, и задължава 
надзорните органи да събират огромно количество данни и информация, което може 
да ги претовари и носи риска от изместване на вниманието им от 
важните/релевантни за системата управляващи ФАИ лица.

Изменение 1147
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно:

2. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на ЕОЦКП и компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да действа като последна надзорна инстанция по отношение на 
управляващите ФАИ лица и следователно следва да получава всички доклади и 
съответна информация.

Изменение 1148
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на 
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всички активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които 
той може да прилага, както и на 
всички рискове, свързани с тях, на 
всички приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, 
при които ФАИ може да използва 
ливъридж, на позволените видове и 
източници на ливъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения за използването 
на ливъридж;

Or. en

Изменение 1149
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на 
всички активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които 
той може да прилага, както и на 
всички рискове, свързани с тях, на 
всички приложими инвестиционни 
ограничения, на обстоятелствата, 
при които ФАИ може да използва 
ливъридж, на позволените видове и 
източници на ливъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения за използването 
на ливъридж;

Or. en

Обосновка

Art 21(2)aa (new): В съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 1, буква а) 
компетентните органи следва да получават същата информация, каквато се 
оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. обосновката 
под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1150
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ 
лице, за управлението на този рисков 
профил; 

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска за 
управлението на този рисков профил; 

Or. en

Изменение 1151
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ 
лице, за управлението на този рисков 
профил; 

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска за 
управлението на този рисков профил; 

Or. en

Обосновка

Art 21(2)aa (new): В съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 1, буква а) 
компетентните органи следва да получават същата информация, каквато се 
оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. обосновката 
под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и за ФАИ.



AM\805040BG.doc 103/123 PE439.133v01-00

BG

Изменение 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ лице, 
за управлението на този рисков профил; 

в) фактическия рисков профил на ФАИ, 
включително равнището на 
използвания ливъридж, и способите за 
управление на риска, прилагани от 
управляващото ФАИ лице, за 
управлението на този рисков профил; 

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат цялостна представа за ФАИ и 
управляващите ФАИ лица.

Изменение 1153
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – точка г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) общото равнище на ливъридж, 
използвано от всеки ФАИ, който те 
управляват, и класификация в 
зависимост от това дали той 
произтича от заемане на парични 
средства или ценни книжа или е 
внедрен във финансови деривативи, 
както и степента, в която техните 
активи са били използвани повторно 
по силата на договорености във 
връзка с ливъридж, включително 
петте най-големи източници на 
взети назаем парични средства или 
ценни книжа, и ливъридж, получен за 
всеки управляван от тях ФАИ;
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Or. en

Изменение 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е приложимо, използването 
на къси продажби през отчетния 
период.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този въпрос следва да бъде третиран чрез хоризонтална мярка.

Изменение 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) структурата на таксите и 
сумите, които се изплащат на 
управляващите ФАИ лица;

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат цялостна предства за ФАИ и управляващите
ФАИ лица. Структурата на таксите е важна като определящ фактор за риска.
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Изменение 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) списъка с инвеститорите;

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат цялостна предства за ФАИ и управляващите 
ФАИ лица. Списъкът с инвеститорите ще помогне да се прецени кой вид инвеститори 
са изложени на системен риск.

Изменение 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) данни за финансовите резултати 
на ФАИ, включително оценка на 
активите.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат цялостна представа за ФАИ и 
управляващите ФАИ лица.
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Изменение 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо, за да се 
осигури стабилността и целостта на 
финансовата система или да се 
насърчи дългосрочния устойчив 
растеж, компетентните органи на 
държавата-членка по произход и 
Комисията могат да налагат 
допълнителни задължения за 
оповестяване.

Or. en

Изменение 1159
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
изпращат на ЕОЦКП и ЕССР 
събраната  информация, посочена в 
буква га) на параграф 1, като 
използват общ формат за 
оповестяване.

Or. en
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Изменение 1160
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход следните 
документи:

3. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
предоставят на компетентните органи на 
тяхната държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.

Изменение 1161
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход следните 
документи:

3. ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
предоставят на компетентните органи на 
тяхната държава-членка по произход 
информация относно:

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.
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Изменение 1162
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на компетентните органи на своята 
държава-членка по произход следните 
документи:

3. За всеки управляван от тях ФАИ, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на ЕОЦКП и на компетентните органи 
на своята държава-членка по произход 
следните документи:

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да действа като последна надзорна инстанция по отношение на 
управляващите ФАИ лица и следователно трябва да получава всички доклади и 
съответна информация.

Изменение 1163
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова 
година до четири месеца след края на 
съответните периоди;

а) годишен доклад за всяка финансова 
година до четири месеца след края на 
съответните периоди;

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20, 
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.
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Изменение 1164
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова 
година до четири месеца след края на 
съответните периоди;

а) годишен доклад за всяка финансова 
година до четири месеца след края на 
съответните периоди;

Or. en

Обосновка

Член 21, параграф 2, буква аа (нова): В съответствие с разпоредбите на член 20,
параграф 1, буква а) компетентните органи следва да получават същата информация, 
каквато се оповестява на инвеститорите. По отношение на други разпоредби вж. 
обосновката под "Заглавие". Членове 19 - 30 от директивата следва да се прилагат и 
за ФАИ.

Изменение 1165
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди;

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди или, при условие 
че се изисква информация от трети
страни (като например одитът на 
всяка от съответните инвестиции на 
ФАИ), не по-късно от шест месеца 
след края на финансовата година,

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
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одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ.

Изменение 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди;

a) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди или, при условие 
че се изисква информация от трети 
страни (като например одитът на 
всяка от съответните инвестиции на 
ФАИ), не по-късно от шест месеца 
след края на финансовата година,

Or. en

Обосновка

Одитът на фондове за дялово участие може да изисква първо да бъде приключен 
одитът на дружествата, съставляващи портфейла, и всеки задължителен период 
съгласно настоящата директива трябва да предоставя време, за да бъде направено 
това, като се вземе предвид срокът, с който разполагат подобни дружества, 
съставляващи портфейла, за да изготвят собствените си отчети. Следователно 
четиримесечен задължителен период по отношение на ФАИ не би бил подходящ.

Изменение 1167
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
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до четири месеца след края на 
съответните периоди;

до четири месеца след края на 
съответните периоди или, при условие 
че се изисква информация от трети 
страни (като например одитът на 
всяка от съответните инвестиции на 
ФАИ), не по-късно от шест месеца 
след края на финансовата година,

Or. en

Изменение 1168
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди;

а) годишен доклад за всеки управляван 
от тях ФАИ за всяка финансова година 
до четири месеца след края на 
съответните периоди или, при условие 
че се изисква информация от трети 
страни (като например одитът на 
всяка от съответните инвестиции на 
ФАИ), не по-късно от шест месеца 
след края на финансовата година,

Or. en

Обосновка

Управлаващо ФАИ лице следва да предостави на компетентните органи годишния 
доклад за всеки управляван от него фонд, както и списък с управляваните фондове за 
всяко тримесечие. Останалите изискания на член 21 не са целесъобразни (в случая с 
21.1) по отношение на фондове, които редовно търгеват на публични пазари и (в 
случая с 21.2) за фондове, при които има права за обратно изкупуване. Не е 
целесъобразно те да се прилагат спрямо фондове, които инвестират само в 
некотирани ценни книжа или във фондове от затворен тип.
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Изменение 1169
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
използващи ливъридж систематично 
и в значителна степен, предоставят 
на компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи и, когато това е 
известно, степента, в която техните 
активи са би използвани повторно по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж.  
Тази информация включва 
самоличността и 
идентификационните данни на 
петте най-големи източници на 
заети парични средства или ценни 
книжа за всеки управляван от тях 
ФАИ и размерите на заемните 
средства, получени от всеки от тези 
субекти, за всеки управляван от тях 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с компромисното предложение на шведското председателство. 
Задълженията за оповестяване на органите (членове 22+23+24) сега са включени в 
член 21: Настоящото изменение конкретизира и допълва задълженията за 
оповестяване на компетентните органи. 
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Изменение 1170
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Управляващи ФАИ лица,  които 
управляват един или повече ФАИ, 
използващи ливъридж систематично 
и в значителна степен, предоставят 
на компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи и, когато това е 
известно, степента, в която техните 
активи са би използвани повторно по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж;   
Тази информация включва 
самоличността и 
идентификационните данни на 
петте най-големи източници на 
заети парични средства или ценни 
книжа за всеки управляван от тези 
лица ФАИ и размера на заемните 
средства, получени от всеки от тези 
субекти, за всеки управляван от тях 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Оповестяване на ливъридж, използван систематично и в значителна степен.
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Изменение 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Всеки компетентен орган 
периодично оповестява на 
обществеността обобщени данни 
относно информацията, получена 
съгласно параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Публикуването на обобщена информация ще помогне на инвеститорите и на 
обществеността като цяло да получи достъп до истинските финансови резултати на 
ФАИ, въпрос, който до момента остава в значителна степен непрозрачен поради 
утвърдената практика в сектора информация да се разкрива само избирателно. 

Изменение 1172
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Нищо в настоящата директива не 
възпрепятства управляващите ФАИ 
лица да уведомяват съответния 
компетентен орган, че определена 
информация, предоставена от тях в 
съответствие с настоящата 
директива, представлява търговска 
тайна или поверителна информация, 
без да се засяга възможността 
компетентният орган да сподели 
информация с други компетентни 
органи в съответствие в настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка

Както защитата на личните данни, така и търговските тайни и поверителната 
информация следва да бъдат защитени от оповестяване на други лица освен 
компетентните органи, така че да не бъдат засегнати дружествата, в които 
инвестират управляващите ФАИ лица.

Изменение 1173
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващо ФАИ лице имат достъп 
до информацията относно 
използването на къси продажби от 
ФАИ, управляван от управляващо 
ФАИ лице, за целите на установяване 
на степента, в която използването 
на къси продажби допринася за 
натрупването на системен риск във 
финансовата система или на рискове 
от неправилно функциониращи 
пазари.  Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
гарантират също така, че подобна 
информация, обобщена с оглед на 
всички управляващи ФАИ лица, върху 
които те упражняват надзор, е 
достъпна за други компетентни 
органи ЕОЦКП и Европейския съвет 
за системен риск ЕССР чрез 
процедурите, посочени в член 46 
относно сътрудничеството във 
връзка с надзора.

Or. en

Обосновка

Оповестяване на къси продажби, които се използват систематично и в значителна 
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степен .

Изменение 1174
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота. Подобни 
актове са целесъобразни и 
пропорционални, както и 
приспособени към типа управляващи 
ФАИ лица и ФАИ, за които се 
отнасят, като се вземат предвид, 
наред с другото, различните големина,
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица.

Or. en

Обосновка

Макар управляващите ФАИ лица да следва да предоставят на компетентните органи 
годишния доклад за всеки управляван от тях фонд (до шест месеца след края на 
годината - вж. по-горе), както и списък с управляваните фондове на всяко 
тримесечие, останалите изисквания на член 21 са целесъобразни само (в случая на 
21.1) за фондове, които редовно търгуват на публични пазари и (в случая на 21.2) 
фондове, при които има права на обратно изкупуване.  Не е целесъобразно те да се 
прилагат спрямо фондове, които инвестират само в некотирани ценни книжа или във 
фондове от затворен тип.

В допълнение директивата следва да отчита по-добре особеностите на различните 
видове ФАИ.
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Изменение 1175
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота. Подобни 
актове са целесъобразни и 
пропорционални, както и 
приспособени към типа управляващи 
ФАИ лица и ФАИ, за които се 
отнасят, като се вземат предвид, 
наред с другото, различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица.

Or. en

Обосновка

Управлаващи ФАИ лица следва да предоставят на компетентните органи годишния 
доклад за всеки фонд, който управляват, както и списък с управляваните фондове за 
всяко тримесечие. Останалите изискания на член 21 не са целесъобразни (в случая с 
21.1) по отношение на фондове, които редовно търгеват на публични пазари и (в 
случая с 21.2) за фондовете, при които има права за обратно изкупуване. Не е 
целесъобразно те да се прилагат спрямо фондове, които инвестират само в 
некотирани ценни книжа или във фондове от затворен тип.

Изменение 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 4. Комисията приема делегирани 
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мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота. Подобни 
актове са целесъобразни и 
пропорционални, както и 
приспособени към типа управляващи 
ФАИ лица и ФАИ, за които се 
отнасят, като се вземат предвид, 
наред с другото, различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица.

Or. en

Обосновка

Мерките по прилагане от равнище 2 следва да са пропорционални и да не наказват 
правни субекти неоправдано, когато разходите за спазване не са свързани с ясна 
полза.

Изменение 1177
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота. Подобни 
актове са целесъобразни и 
пропорционални, както и 
приспособени към типа управляващи 
ФАИ лица и ФАИ, за които се 
отнасят, като се вземат предвид, 
наред с другото, различните големина, 
ресурси, сложност, характер, 
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инвестиции, инвестиционни 
стратегии и техники, структури и 
инвеститори на различни видове 
управляващи ФАИ лица.

Or. en

Изменение 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

4. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
които могат да бъдат адаптирани и 
допълнени с оглед на развиващите се 
финансови техники, както и тяхната 
честота.

Or. en

Обосновка

Комисията има правото да адаптира своите задължения за оповестяване към 
развиващите се финансови техники – в противен случай целият замисъл на 
задълженията за оповестяване може да отстъпи пред „новаторски“ техники.

Изменение 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с процедурата 

Комисията също така приема 
делегирани актове относно типа 
публикувана информация в 
съответствие с параграф 3а. Тези 
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по регулиране с контрол, посочена в
член 49, параграф 3.

актове, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в.

Or. en

Обосновка

Комисията има правото да адаптира своите задължения за оповестяване към 
развиващите се финансови техники – в противен случай целият замисъл на 
задълженията за оповестяване може да отстъпи пред „новаторски“ техники.

Изменение 1180
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

4. Комисията може да определя, чрез
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, мерки, 
допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
както и тяхната честота.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
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 бъде запазен.
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Изменение 1181
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Член 21 не се прилага за 
промишлени холдингови дружества, 
чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от своите 
дъщерни предприятия или свързани 
дружества с цел изпълняване на 
промишлена бизнес стратегия и не са 
създадени с основната цел за 
получаване на възвращаемост за 
техните инвеститори чрез продажба 
на активи в рамките на определен 
график.

Or. en

Обосновка

Този член изисква да се докладва на органите информация, която е релевантна само за 
хедж фондовете (къси продажби, управление на ликвидността и др. ) Това докладване 
би предполагало ненужно допълнително препятствие под формата на докладване по 
отношение на индустриалните холдингови дружества, чиито ценни книжа се 
търгуват на регулиран пазар. 

Изменение 1182
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Член 21 не се прилага за фондове 
от затворен тип без права на 
обратно изкупуване.

Or. en



PE439.133v01-00 122/123 AM\805040BG.doc

BG

Обосновка

Този член изисква да се докладва на органите информация, която е релевантна само за 
хедж фондовете (къси продажби, управление на ликвидността и др. ) Това докладване 
би предполагало ненужно допълнително препятствие под формата на докладване по 
отношение на фондовете от затворен тип. 

Изменение 1183
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a
Поверителност

Нищо в настоящата директива не 
възпрепятства управляващите ФАИ 
лице да уведомяват съответния 
компетентен орган, че определена 
информация, предоставена от тях в 
съответствие с настоящата 
директива, представлява търговска 
тайна или поверителна информация, 
без да се засяга възможността 
компетентният орган да сподели 
информация с други компетентни 
органи в съответствие в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.
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