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Изменение 1433
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предлагане на акции или дялове на 
ФАИ в държавата-членка по произход

Предлагане на акции или дялове на 
ФАИ, установени в Съюза

Or. en

Изменение 1434
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 31 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предлагане на акции или дялове на 
ФАИ в държавата-членка по произход

Предлагане на акции или дялове на ФАИ в 
държава-членка

Or. en

Обосновка

Разрешение за предлагане следва да се предоставя от държавата-членка, в която ще 
се предлага на пазара ФАИ.

Изменение 1435
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оторизирано лице, управляващо 
ФАИ, може да предлага акции или 

1. Акции или дялове на оторизирани 
ФАИ могат да бъдат предлагани на 
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дялове на ФАИ на професионални 
инвеститори в държавата-членка по 
произход веднага след като бъдат 
изпълнени установените в настоящия 
член изисквания. 

професионални инвеститори в държава-
членка веднага след като бъдат 
изпълнени установените в настоящия 
член изисквания.

Or. en

Обосновка

Разрешение се предоставя на ФАИ (съответствие с предходното).

Изменение 1436
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оторизирано лице, управляващо 
ФАИ, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ на професионални 
инвеститори в държавата-членка по 
произход веднага след като бъдат 
изпълнени установените в настоящия 
член изисквания. 

1. Оторизирано лице, управляващо 
ФАИ, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в Съюза, на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход и/или 
във всяка друга държава-членка
веднага след като бъдат изпълнени 
установените в настоящия член 
изисквания.

Or. en

Обосновка

Изменение 1437
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оторизирано лице, управляващо 1. Оторизирано лице, управляващо 
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ФАИ, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ на професионални 
инвеститори в държавата-членка по 
произход веднага след като бъдат 
изпълнени установените в настоящия 
член изисквания. 

ФАИ, може да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установени в Съюза,
на професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, веднага 
след като бъдат изпълнени установените 
в настоящия член изисквания. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1438
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход по 
отношение на всеки ФАИ, чиито акции 
и дялове то възнамерява да предлага.

2. Управляващото ФАИ лице уведомява 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) и компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход по отношение на всеки ФАИ, 
чиито акции и дялове то възнамерява да 
предлага.

Or. en

Обосновка

Всички доклади и уведомления следва да бъдат представяни пред Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)  като последна надзорна инстанция за лицата, 
управляващи ФАИ.



AM\805044BG.doc 5/202 PE439.135v01-00

BG

Изменение 1439
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващото ФАИ лице 
уведомява компетентните органи на 
своята държава-членка по произход
по отношение на всеки ФАИ, чиито 
акции и дялове то възнамерява да 
предлага.

2. За всеки ФАИ, чиито акции и дялове 
възнамерява да предлага, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на държавата-
членка, където е установен ФАИ.

Or. en

Изменение 1440
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход по 
отношение на всеки ФАИ, чиито акции 
и дялове то възнамерява да предлага.

2. Управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на дадена
държава-членка по отношение на всеки 
ФАИ, чиито акции и дялове то 
възнамерява да предлага в същата 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Разрешение за предлагане на пазара следва да се предоставя от държавата-членка, в 
която ще се предлага на пазара ФАИ.
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Изменение 1441
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни за идентификация на ФАИ, 
чиито акции и дялове то възнамерява да 
предлага, и за мястото на установяване 
на ФАИ;

а) уведомително писмо, включващо 
програма за дейностите, 
идентифициращи ФАИ, който то 
възнамерява да предлага и информация 
за мястото на установяване на ФАИ;

Or. en

Изменение 1442
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни за идентификация на ФАИ, 
чиито акции и дялове то възнамерява да 
предлага, и за мястото на установяване
на ФАИ;

а) данни за идентификация на ФАИ, 
чиито акции и дялове то възнамерява да 
предлага, и за мястото на установяване
(Не се отнася за българския текст) на
ФАИ;

Or. en

Изменение 1443
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) уверение, че съответното лице, 
управляващо ФАИ, е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност;
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Or. en

Изменение 1444
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) списък с държавите-членки, в 
които лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да предлага на 
професионални инвеститори дялове 
или акции на управляван от него 
ФАИ;

Or. en

Изменение 1445
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за установените 
процедури за избягване на предлагането 
на акции или дялове на този ФАИ на 
инвеститори на дребно, включително 
когато управляващото ФАИ лице 
разчита на дейността на независими 
правни субекти за предоставянето на 
инвестиционни услуги по отношение на 
неговите ФАИ.

г) информация за установените 
процедури за избягване на предлагането 
на акции или дялове на този ФАИ на 
инвеститори на дребно, включително 
когато управляващото ФАИ лице 
разчита на дейността на независими 
правни субекти за предоставянето на 
инвестиционни услуги по отношение на 
неговите ФАИ, при необходимост.

Or. en
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Изменение 1446
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентните органи на 
държавата-членка, където е 
установен ФАИ, следва без забавяне 
да предават уведомлението, посочено 
в параграф 2, на:
а) компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, когато 
ФАИ не е установен в същата 
държава-членка; както и 
б) компетентните органи на 
държавите-членки, в които лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
предлага на пазара съответния ФАИ.

Or. en

Изменение 1447
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от десет работни дни 
след получаването на пълното 
уведомяване в съответствие с 
параграф 2 компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информират лицето, управляващо ФАИ, 
дали то може да започне да предлага 
акциите и дяловете на посочения в 
уведомлението ФАИ в съответствие с 
параграф 2.

3. Компетентните органи на 
държавата-членка, в която е 
установен ФАИ, не по-късно от десет 
работни дни след датата на 
получаването на пълното уведомяване 
от компетентните органи на държавата-
членка по произход на лицето, 
управляващо ФАИ, в случаите, когато 
ФАИ не е установен в същата 
държава-членка, и компетентните 
органи на държавите-членки, където 
лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да предлага на пазара 
съответния ФАИ, информират лицето, 
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управляващо ФАИ, дали то може да 
започне да предлага акциите и дяловете 
на посочения в уведомлението ФАИ в 
съответствие с параграф 2.
Компетентните органи на 
държавата-членка, където е 
установен ФАИ следва също така да 
информират компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, когато 
ФАИ не е установен в същата 
държава-членка, и компетентните 
органи на държавите-членки, в които 
лицето, управляващо ФАИ, 
възнамерява да предлага на пазара 
съответния ФАИ, че лицето, 
управляващо ФАИ, може да започне 
да предлага акции или дялове на 
съответния ФАИ.

Въз основа на посочените в трета 
алинея правоприлагащи мерки 
компетентните органи могат да 
налагат ограничения или условия за 
предлагането на акции и дялове на 
ФАИ в съответствие с настоящия 
член.
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално вида 
на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в 
съответствие с втората алинея от 
настоящия параграф. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en
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Изменение 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от десет работни дни 
след получаването на пълното 
уведомяване в съответствие с параграф 
2 компетентните органи на държавата-
членка по произход информират лицето, 
управляващо ФАИ, дали то може да 
започне да предлага акциите и дяловете 
на посочения в уведомлението ФАИ в 
съответствие с параграф 2.

3. Не по-късно от двадесет работни дни 
след получаването на пълното 
уведомяване в съответствие с параграф 
2 компетентните органи на държавата-
членка по произход информират лицето, 
управляващо ФАИ, дали то може да 
започне да предлага акциите и дяловете 
на посочения в уведомлението ФАИ в 
съответствие с параграф 2.

Or. en

Изменение 1449
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от десет работни дни
след получаването на пълното 
уведомяване в съответствие с параграф 
2 компетентните органи на държавата-
членка по произход информират лицето, 
управляващо ФАИ, дали то може да 
започне да предлага акциите и дяловете 
на посочения в уведомлението ФАИ в 
съответствие с параграф 2.

3. Не по-късно от два месеца след 
получаването на пълното уведомяване в 
съответствие с параграф 2 
компетентните органи на държавата-
членка по произход информират лицето, 
управляващо ФАИ, дали то може да 
започне да предлага акциите и дяловете 
на посочения в уведомлението ФАИ в 
съответствие с параграф 2.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат достатъчно време, за да издадат 
разрешение.
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Изменение 1450
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените в трета 
алинея правоприлагащи мерки 
компетентните органи могат да 
налагат ограничения или условия за 
предлагането на акции и дялове на 
ФАИ в съответствие с настоящия 
член.

заличава се

Or. en

Изменение 1451
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално вида 
на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в 
съответствие с втората алинея от 
настоящия параграф. 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
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Изменение 1452
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално вида 
на ограниченията или условията, които 
могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф. 
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.

Комисията може да определи, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, мерки, 
определящи по-специално вида на 
ограниченията или условията, които 
могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1453
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 32, параграф 1 държавите-
членки гарантират, че акции и дялове 
на ФАИ се предлагат от 
управляващите ги лица единствено на 
професионални инвеститори.

4. Компетентните органи на 
държавата-членка, в която е 
установен ФАИ, могат да 
предотвратят предлагането на 
пазара на ФАИ, само ако 
информацията, предоставена в 
уведомлението, показва, че 
управлението на ФАИ от страна на 
лицето, управляващо ФАИ, няма да 
бъде в съответствие с една или повече 
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разпоредби на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 1454
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съгласно настоящата директива, 
на лицата, управляващи ФАИ, се 
позволява да предлагат на пазара на 
територията на Съюза ФАИ, които 
не са установени в него. Такава 
възможност изисква лицето, 
управляващо ФАИ, да е установено в 
Съюза или да съществува 
споразумение за сътрудничество и 
ефективен обмен на всякаква свързана 
информация за мониторинг на 
системния риск между:
а) компетентните органи на 
държавата-членка, в която се 
предлага на пазара ФАИ, и 
компетентните органи на третата 
държава;
б) лицето, управляващо ФАИ, и 
неговия надзорен орган;
в) надзорния орган на управляващото 
ФАИ лице и ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Директивата цели да регулира неругулираните, но съществуващи лица, управляващи 
инвестиционни фондове. Същевременно, тя се стреми да улесни дистрибуцията в ЕС. 
Следователно последователният подход е важен.
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Изменение 1455
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съгласно националното 
законодателство, държава-членка по 
произход на лицето, управляващо 
ФАИ, може да позволи на това лице 
да предлага на нейна територия ФАИ, 
установен извън Съюза. 
Когато ФАИ допуска обратно 
изкупуване по избор на 
инвеститорите, такава възможност 
изисква лицето, управляващо ФАИ, да 
е установено в Съюза или да 
съществува споразумение за 
сътрудничество и ефективен обмен 
на всякаква релевантна информация 
за мониторинг на системния риск 
между:
а) компетентните органи на 
държавата-членка, в която се 
предлага на пазара ФАИ, и 
компетентните органи на третата 
държава;
б) лицето, управляващо ФАИ, и 
неговия надзорен орган;
в) надзорния орган на управляващото 
ФАИ лице и ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Нов параграф 4а, който позволява отделните държави-членки да запазят своите 
изключения по отношение на частното предлагане на ценни книжа, е ключов, за да се 
избегне значителната вреда, която ще бъде нанесена на пенсионните фондове в ЕС и 
на други инвеститори, ако те не могат да имат достъп до фондове, които не се 
управляват на територията на ЕС.
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Изменение 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Без да се накърняват разпоредбите 
на Глава VІ, държавите-членки могат 
да позволят на лице, управляващо 
ФАИ, да предлага на пазара на тяхана 
териотория на професионални 
инвеститори акции или дялове на 
ФАИ, които или са установени в 
трета държава, или не попадат в 
обхвата на настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1457
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Без да се накърняват разпоредбите 
на настоящата директива, 
държавите-членки могат да позволят 
или да продължат да позволяват на 
тяхна територия предлагането на 
пазара на всеки фонд за 
алтернативни инвестиции, който не 
попада в обхвата на настоящата 
директива, на професионални 
инвеститори съгласно националното 
законодателство.
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Or. en

Изменение 1458
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки могат да 
позволят на оторизирано лице, 
управляващо ФАИ, което управлява 
ФАИ, установен в трета държава, да 
предлага на тяхна територия акции 
или дялове на този ФАИ на 
професионални инвеститори.

Or. en

Обосновка

Това позволява да продължи извършването на текущи дейности, произтичащи от 
трети държави в тези юрисдикции на ЕС, които са решили така и в съответствие с 
принципите на субсидиарност.  Оторизираното лице, управляващо ФАИ, се регулира 
от компетентен орган в рамките на ЕС по един надлежен и прозрачен начин.

Изменение 1459
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Посочените в параграф 2, буква е) 
споразумения се регулират от 
правните норми и са под надзора на 
държавата-членка, в която ще се 
предлага на пазара ФАИ.

Or. en
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Изменение 1460
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф - 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки гарантират, 
че, предвидените в параграф 2, 
уведомление и уверение са 
предоставени на език, обичайно 
използван в сферата на 
международните финанси.
Държавите-членки също така 
гарантират, че предаването и 
попълването по електронен път на 
документите, съгласно параграф 3, се 
допуска от техните компетентни 
органи.

Or. en

Изменение 1461
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф - 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. При промяна на някоя от 
спецификите, съобщени в 
съответствие с параграф 3, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
писмено компетентните органи на 
държавата-членка, в която е 
установен ФАИ, поне един месец 
преди прилагането на промяната.
Компетентните органи на 
държавата-членка, в която е 
установен ФАИ, без забавяне 
информират за тези промени 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
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лицето, управляващо ФАИ, когато 
ФАИ не е установен в същата 
държава-членка, и компетнетните 
органи на държавата-членка, в която 
се предлаганае пазара  ФАИ.

Or. en

Изменение 1462
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф - 4г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 32, параграф 1, държавите-
членки гарантират, че ФАИ, 
управлявани от лице, управляващо 
ФАИ, се предлагат на пазара 
единствено на професионални 
инвеститори.

Or. en

Изменение 1463
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 31 – параграф - 4д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. Комисията, в съответствие с 
предвидената в член 49, параграф 2 
процедура, приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:
а) формата и съдържанието на 
стандартния образец за издаване на 
уведомителното писмо;
б) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уверение.
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Or. en

Justification

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Изменение 1464
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия.

1. Без да се накърняват други 
инструменти на законодателството 
на ЕС, държавите-членка могат да 
позволят на своя територия на лице, 
управляващо ФАИ, да предлага на 
инвеститори на дребно като цяло или 
на специфични групи инвеститори на 
дребно акции или дялове на ФАИ, 
които управлява, без значение дали 
тези ФАИ се предлагат на вътрешния 
или на трансграничния пазар.

За тази цел държавите-членки могат да
налагат по-стриктни изисквания на 
управляващите ФАИ лица или на ФАИ.

В тези случаи държавите-членки могат 
да приемат допълнителни изисквания 
във връзка с дейността, 
организацията и предлагането на 
тяхна територия на ФАИ, продавани 
на инвеститори на дребно (или на 
комбинация от инвеститори на 
дребно и професионални 
инвеститори) или във връзка с 
дейностите на управляващите ФАИ 
лица, които управляват подобни 
ФАИ. Обаче, държавите-членки не 
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трябва да пречат на 
трансграничното предлагане на ФАИ 
на инвеститори на дребно, като 
налагат по-строги или допълнителни 
изисквания по отношение на ФАИ, 
установен в друга държава-членка, в 
сравнение с изискванията към ФАИ, 
установен на тяхна територия.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се признае, че определени видове ФАИ, като инвестиционните 
тръстове, вече се регулират от законодателството на ЕС, включително 
Директивата относно проспекта и Директивата за прозрачност. Съществуващото 
законодателство дава определени права на ФАИ, които се регулират от неговите 
изисквания, включително правото на ФАИ паспорт за целите на трансграничното 
предлагане. 
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Изменение 1465
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия.

1. Без да се засягат други 
инструменти на законодателството 
на ЕС, държавите-членка могат да 
позволят на своя територия на лица, 
управляващи ФАИ, да предлагат на 
инвеститори на дребно като цяло или 
на специфични категории 
инвеститори на дребно акции или 
дялове на ФАИ, които управляват, без 
значение дали тези ФАИ се предлагат 
на вътрешния или на трансграничния 
пазар.

За тази цел държавите-членки могат да 
налагат по-стриктни изисквания на 
управляващите ФАИ лица или на ФАИ.

В тези случаи, държавите-членки могат 
да приемат допълнителни изисквания 
във връзка с дейността, 
организацията и предлагането на 
тяхна територия на ФАИ, продавани 
на инвеститори на дребно (или на 
комбинация от инвеститори на 
дребно и професионални 
инвеститори) или във връзка с 
дейностите на управляващите ФАИ 
лица, които управляват подобни 
ФАИ. Обаче, държавите-членки не 
трябва да пречат на 
трансграничното предлагане на ФАИ 
на инвеститори на дребно, като 
налагат по-строги или допълнителни 
изисквания по отношение на ФАИ, 
установен в друга държава-членка, в 
сравнение с изискванията към ФАИ, 
установен на тяхна територия.

Or. en

Обосновка

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
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Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Изменение 1466
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия.

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ, 
установен в Съюза, на инвеститори на 
дребно на тяхната територия.

Or. en

Обосновка

Защитата на инвеститорите на дребно предполага да се ограничат възможностите 
им за инвестиране във ФАИ, установен в Общността. ФАИ от трети държави не 
могат да гарантират същото равнище на защита за европейските инвеститори.

Изменение 1467
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
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инвеститори на дребно на тяхната 
територия.

инвеститори на дребно на тяхната 
територия, при условие, че всяка 
инвестиция е в минимален размер от 
50 000 евро.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на прагове за предлагането на ФАИ, допринася за защитата на 
инвеститорите на дребно ("дребните спестители") от поемането на риск. 
Финансовата криза показа, че дори много професионални (институционални) 
инвеститори бяха неспособни да идентифицират риска в своите портфолиа.

Изменение 1468
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия.

1. Държавите-членки могат да 
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия, при условие, че всяка 
инвестиция е в минимален размер от 
50 000 евро.

Or. en

Обосновка

За прозрачността на финансовите транзакции е от ключово значение депозитарите 
да реализират сами задачите си, за да се даде възможност да се проследяват 
депозитите. При липсата на това, член 20, параграф 1, буква г), би станал излишен.
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Изменение 1469
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите-членки могат
да налагат по-стриктни изисквания на 
управляващите ФАИ лица или на ФАИ.

За тази цел Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще 
изработи насоки и, при необходимост, 
ще предложи по-стриктни изисквания 
на управляващите ФАИ лица или на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да изработи насоки, 
които да гарантират равно третиране и ефективно изпълнение на настоящата 
директива, в името на защитата на инвеститорите и на финансовата стабилност.

Изменение 1470
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки не следва да 
разрешават предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхна 
територия, ако този ФАИ инвестира 
повече от 30% в други ФАИ, които не 
се ползват с европейски паспорт, 
освен ако подобен ФАИ е от затворен 
тип и разполага с ценни книжа, 
допуснати за търговия, или за които е 
подадено заявление за допускане до 
търговия на регулиран пазар, 
установен и действащ в Съюза.

Or. en
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Обосновка

Ако на държавите-членки не се разрешава да позволяват предлагането на подобен 
ФАИ на инвеститори на дребно на тяхна територия, това ще има негативни 
последици върху съществуващите инвеститори на дребно в подобни ФАИ, тъй като 
те няма да могат да участват в емитиране на права, открити предлагания и други 
форми на набиране на капитал, извършвани от подобен ФАИ.  Това не би било в 
съответствие с правата за преимуществено изкупуване и други изисквания, съгласно 
съществуващото законодателство на ЕС - като например Директивата за 
прозрачност - за гарантиране на честно и равно третиране на акционерите в 
емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на регулирания пазар на ЕС.

Изменение 1471
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които
позволяват предлагане на ФАИ на 
инвеститори на дребно на тяхната 
територия, информират Комисията 
в рамките на една година от 
посочената в член 54, параграф 1 дата 
относно:

2. Независимо от член 32, параграф 1, 
държавите-членки позволяват 
предлагането на акции и дялове, 
които подлежат на текущо публично 
предлагане, съгласно проспект, които 
е бил изработен и публикуван в 
съответствие с Директива 
2003/71/ЕО.

а) видовете ФАИ, които 
управляващите ФАИ лица могат да 
търгуват с инвеститори на дребно на 
тяхната територия;
б) всички допълнителни изисквания, 
които държавата-членка налага за 
предлагането на ФАИ за 
инвеститори на дребно на тяхна 
територия.
Държавите-членки информират 
Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Or. en
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Обосновка

Директивата относно проспекта е предвидена да даде възможност за трансгранично 
предлагане на акции. Настоящото изменение потвърждава, че Директивата относно 
лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции не възпрепятства 
предлагане, съгласно Директивата относно проспекта.

Изменение 1472
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, 
информират Комисията в рамките на 
една година от посочената в член 54, 
параграф 1 дата относно:

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, при 
условие, че всяка инвестиция е в 
минимален размер от 50 000 евро,
информират Комисията и ЕОЦКП в 
рамките на една година от посочената в 
член 54, параграф 1 дата относно:

Or. en

Обосновка

Въвеждането на прагове за предлагането на ФАИ, допринася за защитата на 
инвеститорите на дребно ("дребните спестители") срещу поемането на риск. 
Финансовата криза показа, че дори много професионални (институционални) 
инвеститори бяха неспособни да идентифицират риска в своите портфолиа.

Изменение 1473
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, 
информират Комисията в рамките на 

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, при 
условие, че всяка инвестиция е в 
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една година от посочената в член 54, 
параграф 1 дата относно:

минимален размер от 50 000 евро,
информират Комисията и ЕОЦКП в 
рамките на една година от посочената в 
член 54, параграф 1 дата относно:

Or. en

Обосновка

Въвеждането на прагове за предлагането на ФАИ, допринася за защитата на 
инвеститорите на дребно ("дребните спестители") срещу поемането на риск. 
Финансовата криза показа, че дори много професионални (институционални) 
инвеститори бяха неспособни да идентифицират риска в своите портфолиа.

Изменение 1474
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, 
информират Комисията в рамките на 
една година от посочената в член 54, 
параграф 1 дата относно:

2. Държавите-членки, които позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори на 
дребно на тяхната територия, 
информират ЕОЦКП и Комисията в 
рамките на една година от посочената в 
член 54, параграф 1 дата относно:

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да изработи насоки, 
които да гарантират равно третиране и ефективно изпълнение на настоящата 
директива, в името на защитата на инвеститорите и на финансовата стабилност.
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Изменение 1475
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички допълнителни изисквания, 
които държавата-членка налага за 
предлагането на ФАИ за инвеститори на 
дребно на тяхна територия.

б) всички допълнителни изисквания, 
които държавата-членка налага за 
предлагането на ФАИ за инвеститори на 
дребно на тяхна територия в 
съответствие с горепосочените 
насоки на ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да изработи насоки, 
които да гарантират равно третиране и ефективно изпълнение на настоящата 
директива, в името на защитата на инвеститорите и на финансовата стабилност.

Изменение 1476
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират
Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Държавите-членки информират 
Комисията и ЕОЦКП и за всички 
последващи промени във връзка с първа 
алинея.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на прагове за предлагането на ФАИ, допринася за защитата на 
инвеститорите на дребно ("дребните спестители") срещу поемането на риск. 
Финансовата криза показа, че дори много професионални (институционални) 
инвеститори бяха неспособни да идентифицират риска в своите портфолиа.
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Изменение 1477
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Държавите-членки информират 
Комисията и ЕОЦКП и за всички 
последващи промени във връзка с първа 
алинея.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на прагове за предлагането на ФАИ, допринася за защитата на 
инвеститорите на дребно ("дребните спестители") срещу поемането на риск. 
Финансовата криза показа, че дори много професионални (институционални) 
инвеститори бяха неспособни да идентифицират риска в своите портфолиа.

Изменение 1478
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Държавите-членки информират ЕОЦКП
и Комисията и за всички последващи 
промени във връзка с първа алинея.

Or. en

Обосновка

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да изработи насоки, 
които да гарантират равно третиране и ефективно изпълнение на настоящата 
директива, в името на защитата на инвеститорите и на финансовата стабилност.
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Изменение 1479
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 33

Условия за предлагане в други 
държави-членки
1. Когато лице, управляващо 
ФАИ, което е получило разрешение за 
упражняване на дейност, възнамерява 
да предлага на професионални 
инвеститори акции или дялове на 
ФАИ, който то управлява, в друга 
държава-членка, то предоставя 
следните документи на 
компетентните органи в своята 
държава-членка по произход: 

а) уведомително писмо, 
включващо програма за 
дейностите за 
идентифициране на ФАИ, 
който то възнамерява да 
предлага и информация за 
мястото на установяване на 
ФАИ;
б) правилника или 
учредителните документи на 
ФАИ;
в) описание или всяка друга 
информация относно ФАИ, 
която е предоставена на 
разположение на 
инвеститорите;
г) посочване на 
държавата-членка, в която 
то възнамерява да предлага на 
професионални инвеститори 
дялове или акции на 
управляван от него ФАИ.
д) установените 

заличава се
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споразумения за предлагане на 
ФАИ и, когато е приложимо, 
информация за 
споразуменията за избягване 
на предлагането на дялове или 
акции на този ФАИ на 
инвеститори на дребно. 2. 

2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
предават посочената в параграф 1 
пълна документация, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
нейното приемане, на 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предлага ФАИ. Те прилагат уверение, 
че съответното лице, управляващо 
ФАИ, е получило разрешение за 
упражняване на дейност.
3. След предаването на 
документацията компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход уведомяват незабавно 
управляващото ФАИ лице за 
предаването на документацията. 
Управляващото ФАИ лице може да 
започне да предлага ФАИ в 
приемащата държава-членка от
датата на уведомяването.
4. Посочените в параграф 1, буква 
д) споразумения са обект на правните 
норми и на надзор в приемащата 
държава-членка.
5. Държавите-членки 
гарантират, че предвидените в 
параграф 1 уведомително писмо и 
уверение са предоставени на език, 
обичайно използван в сферата на 
международните финанси.
Държавите-членки гарантират, че 
предаването и попълването по 
електронен път на документите 
съгласно параграф 2 се допуска от 
техните компетентни органи.
6. При промяна на някоя от 
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подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход за тази 
промяна в писмена форма и поне един 
месец преди прилагането на 
промяната.
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
уведомяват незабавно 
компетентните органи на 
приемащата държава-членка за тези 
промени.
7. Комисията може в 
съответствие с предвидената в член 
49, параграф 2 процедура, да приема 
правоприлагащи мерки за определяне 
на:

а) формата и 
съдържанието на 
стандартния образец на 
уведомителното писмо; 
б) формата и 
съдържанието на 
стандартния образец за 
издаването на уверение.

8. Управляващото ФАИ лице 
може да предлага акции и дялове на 
установен в трета страна ФАИ само 
на професионални инвеститори, 
установени в друга държава-членка, 
различна от държавата-членка по 
произход на управляващото ФАИ 
лице, от датата, посочена в член 54, 
параграф1, втора алинея.

Or. en
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Изменение 1480
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато лице, управляващо ФАИ, което е 
получило разрешение за упражняване на 
дейност, възнамерява да предлага на 
професионални инвеститори акции или 
дялове на ФАИ, който то управлява, в 
друга държава-членка, то предоставя 
следните документи на компетентните 
органи в своята държава-членка по 
произход: 

Когато лице, управляващо ФАИ, което е 
получило разрешение за упражняване на 
дейност, възнамерява да предлага на 
професионални инвеститори акции или 
дялове на ФАИ, който то управлява и 
който е установен в Съюза, в друга 
държава-членка, то предоставя следните 
документи на компетентните органи в 
своята държава-членка по произход: 

Or. en

Изменение 1481
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато лице, управляващо ФАИ, 
което е получило разрешение за 
упражняване на дейност, възнамерява 
да предлага на професионални 
инвеститори акции или дялове на ФАИ, 
който то управлява, в друга държава-
членка, то предоставя следните 
документи на компетентните органи 
в своята държава-членка по произход: 

1. Когато ФАИ, поличил разрешение за 
упражняване на дейност от ЕОЦКП, 
предстои да бъде предлаган на 
професионални инвеститори в държава-
членка, той предоставя следните 
документи на ЕОЦКП:

Or. en

Обосновка

Европейски паспорт следва да бъде предоставян и контролиран от ЕОЦКП.
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Изменение 1482
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) посочване на държавата-членка, в 
която то възнамерява да предлага на 
професионални инвеститори дялове или 
акции на управляван от него ФАИ.

г) посочване на държавата-членка, в 
която ще бъде предлаган ФАИ на 
професионални инвеститори;

Or. en

Обосновка

Европейски паспорт следва да бъде предоставян и контролиран от ЕОЦКП.

Изменение 1483
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) установените споразумения за 
предлагане на ФАИ и, когато е 
приложимо, информация за 
споразуменията за избягване на 
предлагането на дялове или акции на 
този ФАИ на инвеститори на дребно. 
2. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 32 предоставя възможност на държавите-членки да позволят предлагането на 
ФАИ на инвеститори на дребно. На инвеститорите на дребно следва също така да се 
разреши да извършват инвестиции във всички държави-членки на ЕС. Освен това 
инвеститорите на дребно, инвестирали във ФАИ преди влизането в сила на новата 
регулаторна рамка, следва да могат да продължат да извършват бизнес дейност след 
като влезе в сила Директивата относно лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции. Член 33, параграф 1, буква д) пречи на предлагането на 
ФАИ в други държави-членки и на трансграничните инвестиции в рамките на Единния 
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европейски пазар за инвеститори на дребно.

Изменение 1484
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на 
приемащата държава-членка не 
следва да изискват допълнителни 
документи или информация, различна 
от посоченото в настоящия член. 

Or. en

Изменение 1485
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход
предават посочената в параграф 1 
пълна документация, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
нейното приемане, на компетентните 
органи на държавата-членка, в която ще 
се предлага ФАИ. Те прилагат уверение, 
че съответното лице, управляващо 
ФАИ, е получило разрешение за 
упражняване на дейност.

2. ЕОЦКП предава посочената в 
параграф 1 пълна документация, не по-
късно от десет работни дни след датата 
на нейното приемане, на компетентните 
органи на държавата-членка, в която ще 
се предлага ФАИ. Те прилагат уверение, 
че съответното лице, управляващо 
ФАИ, е получило разрешение за 
упражняване на дейност.

Or. en

Обосновка

Европейски паспорт следва да бъде предоставян и контролиран от ЕОЦКП.
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Изменение 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 1 пълна 
документация, не по-късно от десет
работни дни след датата на нейното 
приемане, на компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предлага ФАИ. Те прилагат уверение, че 
съответното лице, управляващо ФАИ, е 
получило разрешение за упражняване на 
дейност.

2. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 1 пълна 
документация, не по-късно от двадесет
работни дни след датата на нейното 
приемане, на компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предлага ФАИ. Те прилагат уверение, че 
съответното лице, управляващо ФАИ, е 
получило разрешение за упражняване на 
дейност. Следва да се прилага 
процедурата, разписана в член 5, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След предаването на документацията 
компетентните органи на държавата-
членка по произход уведомяват 
незабавно управляващото ФАИ лице за 
предаването на документацията. 
Управляващото ФАИ лице може да 
започне да предлага ФАИ в 
приемащата държава-членка от 
датата на уведомяването.

3. След предаването на документацията 
компетентните органи на държавата-
членка по произход уведомяват 
незабавно управляващото ФАИ лице за 
предаването на документацията. Не по-
късно от двадесет работни дни след 
предаването и след като бъдат взети 
под внимание всички възражения, 
получени от компетентните органи 
на приемащите държави-членки, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информират лицето, управляващо 
ФАИ, дали може да започне да 
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предлага на пазара ФАИ, както е 
предложено в уведомлението, 
подадено съгласно параграф 1.

Or. en

Изменение 1488
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 33 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При промяна на някоя от 
подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход за тази 
промяна в писмена форма и поне един 
месец преди прилагането на 
промяната.

6. При промяна на някоя от 
подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2, 
управляващото ФАИ лице уведомява 
незабавно компетентните органи на 
своята държава-членка по произход за 
тази промяна в писмена форма.

Or. en

Изменение 1489
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може в съответствие с 
предвидената в член 49, параграф 2 
процедура, да приема правоприлагащи
мерки за определяне на:

7. Комисията определя, чрез делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в мерки за определяне на 
следното:

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо; 

а) формата и съдържанието на 
стандартния образец на уведомителното 
писмо; 

б) формата и съдържанието на 
стандартния образец за издаването на 

б) формата и съдържанието на 
стандартния образец за издаването на 
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уверение. уверение.

Комисията гарантира, че тези 
актове се прилагат възможно най-
бързо след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1490
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
получаване на пълната документация. 
Те информират незабавно лицата, 
управляващи ФАИ, за предаването.

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, не по-късно от 
два месеца след датата на получаване на 
пълната документация. Те информират 
незабавно лицата, управляващи ФАИ, за 
предаването. 

Or. en

Обосновка

Компетентните органи трябва да имат достатъчно време, за да издадат 
разрешение.
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Изменение 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
получаване на пълната документация. 
Те информират незабавно лицата, 
управляващи ФАИ, за предаването.

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 
получаване на пълната документация. 
Те информират незабавно лицата, 
управляващи ФАИ, за предаването. 
Следва да се прилага процедурата, 
разписана в член 5, параграф 3.

Or. en

Изменение 1492
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, не по-късно от 
десет работни дни след датата на 

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 
подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на ЕОЦКП и на компетентните органи 
на държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, не 
по-късно от десет работни дни след 
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получаване на пълната документация. 
Те информират незабавно лицата, 
управляващи ФАИ, за предаването.

датата на получаване на пълната 
документация. Те информират 
незабавно лицата, управляващи ФАИ, за 
предаването.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде последен надзорен орган, следователно за целите на 
мониторинга и статистиката, следва да бъде уведомен за управленските дейности, 
извършвани от лица, управляващи ФАИ, в други държави-членки. 

Изменение 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След получаването на уведомяването 
за предаването управляващото ФАИ 
лице може да започне да предлага 
своите услуги в приемащата държавата-
членка.

Не по-късно от двадесет работни дни 
след предаването и след като бъдат 
взети под внимание всички 
възражения, получени от 
компетентните органи на 
приемащите държави-членки, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
информират лицето, управляващо 
ФАИ, дали може да започне да предлага 
своите услуги в приемащата държавата-
членка. 

Or. en
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Изменение 1494
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 34 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При промяна на някоя от 
подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2 и, когато е 
приложимо - параграф 3, управляващото 
ФАИ лице уведомява компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход за тази промяна в писмена 
форма и поне един месец преди 
нейното прилагане.

6 При промяна на някоя от 
подробностите, съобщавани в 
съответствие с параграф 2 и, когато е 
приложимо - параграф 3, управляващото 
ФАИ лице уведомява незабавно
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход за тази 
промяна в писмена форма.

Or. en

Изменение 1495
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 34 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Компетентният орган на държавата-
членка по произход уведомява 
компетентния орган на приемащата 
държава-членка за тези промени.

Компетентният орган на държавата-
членка по произход уведомява ЕОЦКП  
и компетентния орган на приемащата 
държава-членка за тези промени.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде последен надзорен орган, следователно за целите на 
мониторинга и статистиката, следва да бъде уведомен за управленските дейности, 
извършвани от лица, управляващи ФАИ в други държави-членки. 
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Изменение 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 34 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, 
отговарят за осъществяването на 
надзор върху адекватността на 
мерките и организацията на лицето, 
управляващо ФАИ, така че то да бъде 
в състояние да изпълнява 
задълженията и правилата, свързани 
с учредяването и функционирането на 
всички ФАИ, които управлява.
Компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
отговарят за надзора на 
съблюдаването от страна на лицето, 
управляващо ФАИ, на правилата на 
тази държава-членка, свързани с 
учредяването и функционирането на 
ФАИ, включително установените 
мерки за предлагане на пазара.
За преодоляване на нарушения на 
правилата, които са тяхна 
отговорност, компетентните органи 
на държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
следва да могат да разчитат на 
сътрудничеството на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. При 
необходимост, като крайна мярка и 
след като бъдат уведомени 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
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могат да предприемат действия 
непосредствено срещу лицето, 
управляващо ФАИ.

Or. en

Изменение 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35
Условия за предлагане в Общността 
на ФАИ, установени в трети страни

заличава се

Едно лице, управляващо ФАИ, може 
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.
Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.
Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
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управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

Or. en

Изменение 1498
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35
Условия за предлагане в Общността 
на ФАИ, установени в трети страни

заличава се

Едно лице, управляващо ФАИ, може 
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.
Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.
Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 



AM\805044BG.doc 45/202 PE439.135v01-00

BG

управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

Допълнителното регулиране и разходи при предлагането на фондове от трети 
държави или в трети държави е протекционистка мярка и води до риск от 
репресивни мерки от тези държави. Също така сериозно ограничава избора на 
професионалните европейски инвеститори. Допълнителна и нетърсена последица 
може да бъде изтичането на капитал от Европа към региони, които предлагат по-
голяма възвръщаемост на инвестициите.

Изменение 1499
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 35 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за предлагане в Общността
на ФАИ, установени в трети страни

Условия за инвестиране във ФАИ, 
установени в трети държави

Or. en

Обосновка

За да се избегне заобикалянето на директивата от страна на инвеститори, е
необходимо да се наложат подходящи ограничения на възможностите за 
инвестиране.

Изменение 1500
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 

Независимо от член 4, държавите-
членки могат да разрешат на лице, 
управляващо ФАИ, установено в 
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професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

трета държава, да предлага, в 
рамките на тяхната юрисдикция, 
акции или дялове на ФАИ, установен в 
трета страна, на професионални 
инвеститори, при условие че:

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.

а) ФАИ се управлява от лице, 
управляващо ФАИ, чието седалище е 
регистрирано в държава-членка, и 
което е получило разрешение за 
упражняване на дейност в 
съответствие с член 4; или

Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

б) третата държава, в която е 
регистрирано седалището на ФАИ 
или на лицето, управляващо ФАИ, е 
въвела законодателство в 
съответствие с изискванията на 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа. или 
подобни стандарти за надзор на хедж 
фондове; или
в) съществува подходящо 
споразумение за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и 
надзорния орган/надзорните органи на 
третата държава, където е 
установен ФАИ или лицето, 
управляващо ФАИ.

Or. en

Обосновка

Днешните финансови пазари са взаимно обвързани в световен мащаб, което създава 
възможности за растеж и развитие, и ние трябва да осигурим жизнеспособни 
финансови пазари в Европа. Изменението дава възможност да продължат 
настоящите удовлетворяващи практики на инвестиране в трети държави, както и 
интересните възможности за бизнес за лицата, управляващи активи, и 
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професионалните инвеститори от ЕС (включително пенсионни фондове). В същото 
време то осигурява наличието на регулаторна рамка с ключови критерии, които 
следва да бъдат изпълнявани.

Изменение 1501
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може 
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

1. Държавите-членки могат да 
оторизират, в съответствие с 
настоящата директива, установено в 
трета държава лице, управляващо 
ФАИ, да предлага дялове или акции на 
ФАИ на професионални инвеститори в 
Съюза, съгласно изискванията, 
посочени в настоящата директива, 
при условие че:

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.

а) относно третата държава е взето 
решение, в съответствие с параграф 
3, буква а), с което се постановява, че 
нейното законодателство по 
отношение на разумното регулиране и 
текущия надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;

Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

б) относно третата държава е взето 
решение, в съответствие с параграф 
3, буква б), с което се постановява, че 
тя предоставя на лица от Съюза, 
управляващите ФАИ, ефективен 
достъп до пазара, съпоставим с 
предоставения от Съюза достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета държава;
в) лицето, управляващо ФАИ, 
предоставя на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 



PE439.135v01-00 48/202 AM\805044BG.doc

BG

кандидатства за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, информацията, 
предвидената в член 5 и член 31;
г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ;
д) третата държава е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие със стандартите, 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР, и осигурява ефективен обмен 
на информация за данъчни цели.
2. Комисията, след консултации с 
ЕОЦКП, приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49 
в, които целят да установят:
а) общите критерии за съответствие 
за равностойно и ефективно 
прилагане на законодателството на 
третата държава относно
разумното регулиране и текущия 
надзор въз основа на изискванията, 
разписани в глава III, глава IV и глава 
V.
б) общите критерии за оценяване 
дали трети държави предоставят на 
лица от Съюза, управляващи ФАИ, 
ефективен достъп до пазара, сравним 
с предоставяния от Съюза на лица, 
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управляващи ФАИ, установени в тези 
трети държави.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура посочена в 
член 49, параграф 2, правоприлагащи 
мерки, с които се постановява 
следното:
а) законодателството на дадена 
трета държава относно разумното 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
б) дадена трета държава предоставя 
на лица, управляващи ФАИ, 
установени в Съюза, ефективен 
достъп до пазара, който е най-
малкото сравним с предоставяния от 
Съюза на лица, управляващи ФАИ, 
установени в тази трета държава.

Or. en

Justification

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23
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Изменение 1502
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от Примерната 
данъчна конвенция на ОИСР стандарти 
и осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ в 
трета държава на професионални 
инвеститори, установени в държава-
членка, ако третата държава е сключила 
споразумение с държавата-членка по 
произход на лицето, управляващо 
ФАИ, което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от Примерната 
данъчна конвенция на ОИСР стандарти 
и осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.
Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на Директивата следва да се прилагат за управляващите ФАИ лица 
независимо от това, къде са установени.
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Изменение 1503
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може 
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

ПКИПЦК инвестиционни дружества, 
оторизирани в съответствие с 
Директива 2009/65/EО, кредитни 
институции, попадащи в обхвата на 
Директива 2006/48/EО, институции, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/41/EО, и институции, попадащи 
в обхвата на Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/EО и Директива 
2005/68/EО, не притежават, пряко 
или непряко, акции или дялове на 
ФАИ, който не е оторизиран в Съюза.

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.
Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

За да се избегне заобикалянето на Директивата от страна на инвеститори, е 
необходимо да се наложат подходящи ограничения на възможностите за 
инвестиране.
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Изменение 1504
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може 
да предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

заличава се

Or. en

Обосновка

ФАИ, установени в трети държави, не следва да подлежат на дискриминация 
единствено поради тази причина. Такава мярка би била протекционистка.

Изменение 1505
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 

Държава-членка може да разреши на
лице, управляващо ФАИ, да предлага 
акции или дялове на ФАИ, установен в 
трета държава, на нейната собствена 
територия, ако съществуват 
подходящи споразумения за 
сътрудничество между 
компетентните органи на 



AM\805044BG.doc 53/202 PE439.135v01-00

BG

установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава.

Or. en

Обосновка

Обменът на данъчна информация няма отношение към формулираната цел на 
Директивата – оторизирането на лицата, управляващи ФАИ, и техния надзор, за да 
се осигури съгласуван подход към свързаните с това рискове и тяхното въздействие 
върху инвеститорите и пазарите на Съюза (Съображение 2). Вместо това се 
предлагат подходящи споразумения за сътрудничество.

Изменение 1506
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

Държава-членка може да разреши на
лице, управляващо ФАИ, да предлага 
акции или дялове на ФАИ, установен в 
трета държава, на нейната собствена 
територия, ако съществуват 
подходящи споразумения за 
сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава.

Or. en

Обосновка

Счита се, че обменът на данъчна информация не е свързан с формулираната цел на 
настоящата директива. Важно е да се разреши съществуването на национални 
режими за частно предлагане на ценни книжа и затова се намаляват 
протекционистките мерки, които са в ущърб на пазарите на ЕС. Следва да се 
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предвидят подходящи споразумения за сътрудничество.

Изменение 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от Примерната 
данъчна конвенция на ОИСР стандарти 
и осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета държава, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата държава е обвързана с всички 
държави-членки чрез многостранно 
споразумение, подписано от 
Комисията от тяхно име, което 
осигурява: 

а) ефективен обмен на информация за 
данъчни цели на основание член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти, и 
б) ефективен обмен на информация с 
компетентните органи във връзка с 
информацията, посочена в член 5 и в 
глави IV и V.

Or. en

Обосновка

Предлагането в ЕС на ФАИ, установен в трета държава, изисква ефективно 
споразумение за сътрудничество (обмен на обща информация и данъчно 
сътрудничество), подписано от Комисията от името на всички държави-членки 
(принцип за делегиране на правомощия).
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Изменение 1508
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

Държава-членка може да разреши на
лице, управляващо ФАИ, да предлага 
акции или дялове на ФАИ, установен в 
трета държава, на нейната собствена 
територия, ако съществуват 
подходящи споразумения за 
сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
надзорния орган на третата 
държава. Тези трети държави трябва 
да имат подходящо законодателство, 
насочено срещу укриването на данъци 
и прането на пари.

Or. en

Изменение 1509
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета държава, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата държава е включена в списъка 
на ОИСР с юрисдикции, които до 
голяма степен са приложили 
договорените международни данъчни 
стандарти.
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данъчни цели.

Or. en

Обосновка

Изискването държавата на установяване на ФАИ от трета държава да е подписала 
споразумение за обмен на информация с всяка държава-членка на ЕС, в която този 
фонд ще се предлага, е неоправдано тежко и е вероятно да наложи значителни 
практически ограничения на способността на държавите-членки да позволят 
предлагането на такъв ФАИ на тяхна територия съгласно възможностите за 
изключване от националните режими за частно предлагане. Това също така може да 
доведе до непоследователно третиране на такива фондове в различни държави-
членки. 

Изменение 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от Примерната 
данъчна конвенция на ОИСР стандарти 
и осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета държава, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата държава е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
което е в съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Or. en
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Изменение 1511
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

ФАИ, установени в трети държави, не следва да подлежат на дискриминация 
единствено поради тази причина. Такава мярка би била протекционистка.

Изменение 1512
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато управляващите ФАИ лица 
предлагат акции или дялове на ФАИ, 
установени в трета страна, 
държавата-членка по произход може 
да удължи периода по член 31, 
параграф 3, ако това е необходимо, за 
да провери дали са изпълнени 
условията в настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Счита се, че обменът на данъчна информация не е свързан с формулираната цел на 
настоящата директива. Важно е да се разреши съществуването на национални 
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режими за частно предлагане на ценни книжа и затова се намаляват 
протекционистките мерки, които са в ущърб на пазарите на ЕС. Следва да се 
предвидят подходящи споразумения за сътрудничество.

Изменение 1513
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да позволи на управляващо 
ФАИ лице да предлага акции или 
дялове на ФАИ, установен в трета 
страна, държавата-членка по 
произход обръща особено внимание на 
сключените споразумения с 
управляващото ФАИ лице в 
съответствие с член 38, когато е 
приложимо.

заличава се

Or. en

Обосновка

Счита се, че обменът на данъчна информация не е свързан с формулираната цел на 
настоящата директива. Важно е да се разреши съществуването на национални 
режими за частно предлагане на ценни книжа и затова се намаляват 
протекционистките мерки, които са в ущърб на пазарите на ЕС. Следва да се 
предвидят подходящи споразумения за сътрудничество.

Изменение 1514
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
ФАИ, установени в трети държави
Държавите-членки гарантират, че 
едно оторизирано лице, установено в 
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ЕС  и управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установени в трети държави, на 
професионални инвеститори в 
дадената държава-членка единствено 
съгласно условията на настоящата 
директива и съгласно процедурите, 
посочени в член 31, ако съществуват 
подходящи споразумения за 
сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавата-членка и компетентните 
органи на третата държава, 
осигуряващи ефективен обмен на 
информация.

Or. en

Обосновка

Когато установено в ЕС лице, управляващо ФАИ, установен в трета държава, 
предлага ФАИ на професионални инвеститори от Общността, компетентните 
органи следва да могат да имат достъп до цялата информация, необходима за 
защита на европейските инвеститори. 

Изменение 1515
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
ФАИ, установени в трети държави
Държавите-членки не ограничават 
професионалните инвеститори, 
установени в дадена държава-членка, 
да инвестират във ФАИ, установен в 
трета държава.

Or. en
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Обосновка

Днешните финансови пазари са взаимно обвързани в световен мащаб, което създава 
възможности за растеж и развитие, и ние трябва да осигурим жизнеспособни 
финансови пазари в Европа. Изменението дава възможност да продължат 
настоящите удовлетворяващи практики на инвестиране в трети държави, както и 
интересните възможности за бизнес за лицата, управляващи активи, и 
професионалните инвеститори от ЕС (включително пенсионни фондове). В същото 
време то осигурява наличието на регулаторна рамка, чрез която се изпълняват 
минимален брой ключови критерии.

Изменение 1516
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
ФАИ, установени в трети държави
Професионални инвеститори, 
установени в дадена държава-членка, 
могат да инвестират във ФАИ, 
установен в трета държава, при 
условие че националното 
законодателство на държавата-
членка допуска това. 

Or. en

Обосновка

Дали да се позволи на пенсионните фондове на работещите да инвестират в 
установен в трета държава ФАИ зависи от националното законодателство на 
държавата-членка.

Изменение 1517
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
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Условия за инвестиране във ФАИ, 
установени в трети държави
Професионални инвеститори, 
установени в дадена държава-членка, 
могат да инвестират във ФАИ, 
установен в трета държава. Когато 
ФАИ позволява обратно изкупуване по 
избор на инвеститорите, той или 
трябва да се управлява от лице с 
регистрирано седалище в държава-
членка и оторизирано съгласно член 4, 
или третата държава, в която се 
намира регистрираното седалище на 
ФАИ, е страна по споразумение за 
сътрудничество за обмен на 
информация съгласно съответните 
международни стандарти.

Or. en

Обосновка

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Изменение 1518
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
Условия за инвестиране на европейски 
пазари за неоторизирани ФАИ, 
установени в трети държави 



PE439.135v01-00 62/202 AM\805044BG.doc

BG

Неоторизирани ФАИ, установени в 
трети държави, съгласно 
определението в член 3, буква а) и при 
отчитане на изключенията, изброени 
в член 2, чиито активи в ЕС 
надхвърлят 100 млн. евро и които 
използват ливъридж, се регистрират 
към ЕОЦКП.
За да им бъде разрешено да оперират 
на европейските пазари, 
неоторизираните ФАИ съблюдават 
изискванията на член 11, параграф 4, 
член 12, параграф 1, член 13, член 13а, 
член 24 и член 25. В този случай 
компетентният орган е ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива дискриминира европейските ФАИ. Системният риск не може 
да се контролира, ако чуждестранните хедж фондове не са регистрирани и не 
отговарят на изискванията на Директивата по отношение на системните рискове.

Изменение 1519
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 35б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35б
ФАИ, установени в трети държави
Държавите-членки могат да 
позволят или да продължат да 
позволяват на професионални 
инвеститори, установени на тяхна 
територия, да инвестират във всеки 
ФАИ, включително установените в 
трети държави, съгласно 
националното си законодателство. 
Тези трети държави трябва да имат 
подходящо законодателство, 
насочено срещу укриването на данъци 
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и прането на пари.

Or. en

Изменение 1520
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 35в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35в
Инвестиране в оторизирани ФАИ 
Оторизирани ФАИ не инвестират 
пряко или непряко повече от 20 
процента от активите си във ФАИ, 
които не са оторизирани в 
Общността.

Or. en

Обосновка

За да не могат инвеститорите да заобикалят Директивата, на оторизираните ФАИ 
следва да не се разрешава да инвестират в неоторизирани ФАИ.

Изменение 1521
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 35г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35г
Условия за придобиване от страна на 
неоторизирани ФАИ, установени в 
трети държави, на значителен или 
контролен пакет в европейски 
емитенти или европейски дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
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Неоторизирани ФАИ, установени в 
трети държави, съгласно 
определението в член 3, буква а), при 
отчитане на изключенията, посочени 
в член 2, които използват ливъридж 
за придобиване на значителен или 
контролен пакет в дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, или в емитенти, 
спазват членове 26 – 30. 

Or. en

Обосновка

Настоящата директива дискриминира европейските ФАИ. Правилата се прилагат за 
всички ФАИ, независимо къде са установени.

Изменение 1522
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 35д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35д
ФАИ, установени в трети държави
1. Държавите-членки гарантират, че 
лице, оторизирано да управлява ФАИ, 
може да управлява установен в трета 
държава ФАИ само ако: 
а) всяко имащо отношение 
законодателство в третата държава 
е съобразено с установените от 
международни организации 
стандарти, или лицето, управляващо 
ФАИ,  може да демонстрира, че 
установеният в трета държава ФАИ 
отговаря на тези стандарти; както и 
б) съществуват подходящи 
споразумения за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и 
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надзорните органи на третата 
държава, където е установен ФАИ.
2. Комисията приема делегирани 
актове съобразно член 49а, член 49б и 
член 49в относно стандартите, 
посочени в параграф 1, точка а), и 
споразуменията за сътрудничество, 
посочени в параграф 1, точка б).
3. За да обезпечи еднаквото прилагане 
на настоящия член, ЕОЦКП 
разработва насоки за определяне на 
условията за прилагане на 
делегираните актове, приети от 
Комисията по отношение на 
стандартите и споразуменията за 
сътрудничество, посочени в параграф 
1.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Съвета текст е добре формулиран и следва да се използва.

Изменение 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Делегиране от управляващи ФАИ 
лица на административни функции 
на правен субект, установен в трета 
страна
Държавите-членки позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) посочените в член 18 изисквания са 
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изпълнени;
б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги 
или има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в 
която той е установен и подлежи на 
надзор;
в) между компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и 
надзорния орган на правния субект 
съществува подходящо споразумение 
за сътрудничество.

Or. en

Изменение 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Делегиране от управляващи ФАИ
лица на административни функции 
на правен субект, установен в трета 
страна
Държавите-членки позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) посочените в член 18 изисквания са 
изпълнени;
б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги 
или има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в 
която той е установен и подлежи на 
надзор;
в) между компетентния орган на 
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управляващото ФАИ лице и 
надзорния орган на правния субект 
съществува подходящо споразумение 
за сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите, свързани с делегирането на функции, следва да отразяват 
съществуващите разпоредби в Директивата за пазарите на финансови инструменти 
(ПФИ) и Директивата за прилагане на Директивата относно ПФИ, свързани с 
възлагането на външни изпълнители на инвестиционни услуги или ключови или важни 
оперативни услуги. Тези разпоредби са повторени в предложения вариант с малки 
изменения, за да се отчете промяната от инвестиционни посредници, регулирани 
съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти, към лица, 
управляващи ФАИ.

Изменение 1525
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Делегиране от управляващи ФАИ 
лица на административни функции 
на правен субект, установен в трета 
страна
Държавите-членки позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) посочените в член 18 изисквания са 
изпълнени;
б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги 
или има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в 
която той е установен и подлежи на 
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надзор;
в) между компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и 
надзорния орган на правния субект 
съществува подходящо споразумение 
за сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да бъде заличена, за да се даде възможност 
делегирането от страна на лице, управляващо ФАИ в трета държава, да става 
съгласно изменения член 18. 

Изменение 1526
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Делегиране от управляващи ФАИ 
лица на административни функции 
на правен субект, установен в трета 
страна
 Държавите-членки позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) посочените в член 18 изисквания са 
изпълнени;
б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги 
или има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в 
която той е установен и подлежи на 
надзор;
в) между компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и 
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надзорния орган на правния субект 
съществува подходящо споразумение 
за сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Делегирането се регламентира в член 18.

Изменение 1527
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки позволяват на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:

Държавите-членки не позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Съюза, да делегират административни 
задачи на правни субекти, установени в 
трета държава.

а) посочените в член 18 изисквания са 
изпълнени;
б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги 
или има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в 
която той е установен и подлежи на 
надзор;
в) между компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и 
надзорния орган на правния субект 
съществува подходящо споразумение 
за сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Установените в Европейския съюз ФАИ трябва да се управляват изцяло в ЕС, за да се 
гарантира защита на инвеститорите.
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Изменение 1528
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 36 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки позволяват на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са изпълнени 
следните условия:

Държавите-членки позволяват на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни и управленски задачи 
на правни субекти, установени в трета 
държава, единствено при условие че са 
изпълнени следните условия:

Or. en

Обосновка

Ноухау и експертно знание във финансовата сфера съществуват по цял свят. В 
интерес на инвеститорите е лицата, управляващи ФАИ, да могат да използват най-
доброто, без да са ограничени да използват само местно ноухау.

Изменение 1529
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 36 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки позволяват на 
лица, управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета страна, 
единствено при условие че са изпълнени 
следните условия:

На лицата, управляващи ФАИ, се 
разрешава да делегират 
административни задачи на правни 
субекти, установени в трета държава, 
единствено при условие че са изпълнени 
следните условия:

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 1530
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 36 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги или 
има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в която 
той е установен и подлежи на надзор;

б) правният субект е оторизиран да 
предоставя административни или 
управленски услуги или има 
регистрирано седалище на територията 
на трета държава, в която той е 
установен и подлежи на надзор;

Or. en

Обосновка

Ноухау и експертно знание във финансовата сфера съществуват по цял свят. В 
интерес на инвеститорите е лицата, управляващи ФАИ, да могат да използват най-
доброто, без да са ограничени да използват само местно ноухау.

Изменение 1531
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 36 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги или 
има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в която 
той е установен и подлежи на надзор;

б) правният субект е оторизиран да 
предоставя административни услуги или 
има регистрирано седалище на 
територията на трета държава, в която 
той е установен;

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 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 36 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) между компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и надзорния 
орган на правния субект съществува 
подходящо споразумение за 
сътрудничество.

в) между компетентния орган на 
държавата-членка на управляващото 
ФАИ лице и надзорния орган на 
правния субект съществува подходящо 
и ефективно споразумение за 
сътрудничество съгласно 
стандартите, определени от 
Комисията в съответствие с член 
39б, подписано от Комисията от 
името на държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Делегирането на административни задачи на правен субект, установен в трета 
държава, изисква ефективно споразумение за сътрудничество (обмен на информация), 
подписано от Комисията от името на държавите-членки (принцип за делегиране на 
правомощия)

Изменение 1533
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 36 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) тези услуги са под прекия контрол 
на управляващо ФАИ лице, 
регистрирано в държава-членка, и се 
изпълняват на негова отговорност.  

Or. en
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Обосновка

Ноухау и експертно знание във финансовата сфера съществуват по цял свят. В 
интерес на инвеститорите е лицата, управляващи ФАИ, да могат да използват най-
доброто, без да са ограничени да използват само местно ноухау.

Изменение 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Оценител, установен в трета страна
1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен 
в трета страна, единствено при 
условие че са изпълнени следните 
условия:
а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).
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.
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3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите, свързани с делегирането на функции, следва да отразяват 
съществуващите разпоредби в Директивата за пазарите на финансови инструменти 
(ПФИ) и Директивата за прилагане на Директивата относно ПФИ, свързани с 
възлагането на външни изпълнители на инвестиционни услуги или ключови или важни 
оперативни услуги. Тези разпоредби са повторени в предложения вариант с малки 
изменения, за да се отчете промяната от инвестиционни посредници, регулирани 
съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти, към лица, 
управляващи ФАИ.

Изменение 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Оценител, установен в трета страна
1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен 
в трета страна, единствено при 
условие че са изпълнени следните 
условия:
а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
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оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).
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.
3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Изменение 1536
Syed Kamall

Proposal for a directive
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Оценител, установен в трета страна
1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен 
в трета страна, единствено при 
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условие че са изпълнени следните 
условия:
а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).
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.
3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да бъде заличена, защото делегирането от страна на 
лице, управляващо ФАИ в трета държава, ще става съгласно изменения член 18. 
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Изменение 1537
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Оценител, установен в трета страна
1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен 
в трета страна, единствено при 
условие че са изпълнени следните 
условия:
а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).
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.
3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
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правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Функцията на оценителя следва да бъде подходящо определена в член 16, а 
възможността за делегирането или възлагането й – в член 18.

Изменение 1538
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Оценител, установен в трета страна
1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен 
в трета страна, единствено при 
условие че са изпълнени следните 
условия:
а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).
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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.
3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Оценяването е много деликатен въпрос и не следва да бъде оставено на действащи 
лица, установени в трети държави, дори ако съществува режим на еквивалентност.

Изменение 1539
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен в 
трета страна, единствено при условие 
че са изпълнени следните условия:

Компетентните органи могат, по 
изключение, да разрешат на 
управляващо ФАИ лице, установено в 
Съюза, да определи оценител, 
установен в трета държава, ако 
намиращите се в трети държави 
активи не могат да бъдат точно 
оценени от установен в Съюза 
оценител.

а) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени;
б) третата страна е обект на взето в 
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съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).

Комисията приема делегирани актове
съобразно член 49а, член 49б и член 
49в, определящи по-специално 
критериите за оценяване на активи, 
които не биха били точно оценени от 
установен в Съюза оценител.

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.
3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията 
може да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и 
правилата за оценяване в 
законодателството на трета страна 
са равностойни на приложимите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Оценяването е съществено за защитата на инвеститорите. Тази задача следва да се 
извършва във възможно най-голяма степен в Общността.
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Изменение 1540
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен в 
трета страна, единствено при условие 
че са изпълнени следните условия:

1. Държавите-членки позволяват 
определянето на оценител, установен в 
трета държава, единствено при условие 
че са изпълнени следните условия:

а) посочените в член 16 изисквания са
изпълнени;

а) установеният в трета държава 
оценител има регистрирано седалища 
в държава-членка; както и

б) третата страна е обект на взето в 
съответствие с параграф 3 решение, с 
което се постановява, че 
стандартите и правилата за 
оценяване, използвани от оценителя, 
който е установен на нейната 
територия, са равностойни на 
приложимите в Общността.

б) посочените в член 16 изисквания са 
изпълнени.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) между компетентния орган на 
държавата-членка на управляващото 
ФАИ лице и надзорния орган на 
правния субект съществува 
подходящо и ефективно споразумение 
за сътрудничество съгласно 
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стандартите, определени от 
Комисията в съответствие с член 
39а, подписано от Комисията от 
името на държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Определянето на оценител, установен в трета държава, изисква ефективно 
споразумение за сътрудничество (обмен на информация и данъци), подписано от 
Комисията от името на държавите-членки (принцип за делегиране на правомощия).

Изменение 1542
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).

2. Комисията приема, в съответствие с 
член 49а, член 49б и член 49в, 
делегирани актове, определящи по-
специално критериите за установяване 
на равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
държави в съответствие с параграф 1, 
буква б).

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.

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1543
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията може 
да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и правилата 
за оценяване в законодателството на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията може 
да приема в съответствие с член 49а,  
член 49б и член 49в делегирани актове, 
с които да се постановява, че 
стандартите и правилата за оценяване в 
законодателството на трета държава са 
равностойни на приложимите в Съюза.

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
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Изменение 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Делегиране на задачи, свързани с 
депозитарни услуги, по отношение на 
установени в трети страна ФАИ

1. Чрез дерогация ат член 17, 
параграф 4, държавите-членки 
позволяват по отношение на ФАИ, 
установен на територията на трета 
страна, депозитарят на този ФАИ, 
определен в съответствие с член 17, 
да делегира изпълнението на една или 
повече от функциите си на друг 
депозитар (под-депозитар), установен 
в същата трета страна, ако 
законодателството на тази трета 
страна е равностойно на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилага ефективно.
Трябва да бъдат изпълнени и 
следните условия:
а) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
под-депозитарите, установени в тази 
трета страна, са обект на ефективно 
финансово регулиране и надзор, които 
са равностойни на разпоредбите на 
общностното право;
б) сътрудничеството между 
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
степен;
в) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
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параграф 4, с което се постановява, че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.
2. Върху отговорността на 
депозитаря пред инвеститорите не 
оказва влияние обстоятелството, че 
е той е делегирал на депозитар от 
трета страна осъществяването на 
всички или част от функциите си.
3. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
по-специално критериите за 
оценяване на равностойността на 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трети страна в 
съответствие с параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
4. Въз основа на посочените в 
параграф 3 критерии Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите, свързани с делегирането на функции, следва да отразяват 
съществуващите разпоредби в Директивата за пазарите на финансови инструменти 
(ПФИ) и Директивата за прилагане на Директивата относно ПФИ, свързани с 
възлагането на външни изпълнители на инвестиционни услуги или ключови или важни 
оперативни услуги. Тези разпоредби са повторени в предложения вариант с малки 
изменения, за да се отчете промяната от инвестиционни посредници, регулирани 
съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти, към лица, 
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управляващи ФАИ. 

Изменение 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Делегиране на задачи, свързани с 
депозитарни услуги, по отношение на 
установени в трети страна ФАИ

1. Чрез дерогация ат член 17, 
параграф 4, държавите-членки 
позволяват по отношение на ФАИ, 
установен на територията на трета 
страна, депозитарят на този ФАИ, 
определен в съответствие с член 17, 
да делегира изпълнението на една или 
повече от функциите си на друг 
депозитар (под-депозитар), установен 
в същата трета страна, ако 
законодателството на тази трета 
страна е равностойно на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилага ефективно.
Трябва да бъдат изпълнени и 
следните условия:

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
под-депозитарите, установени в тази 
трета страна, са обект на ефективно 
финансово регулиране и надзор, които 
са равностойни на разпоредбите на 
общностното право;

) сътрудничеството между 
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
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степен;
) третата страна е предмет на 

решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.
2. Върху отговорността на 
депозитаря пред инвеститорите не 
оказва влияние обстоятелството, че 
е той е делегирал на депозитар от 
трета страна осъществяването на 
всички или част от функциите си.
3. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
по-специално критериите за 
оценяване на равностойността на 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трети страна в 
съответствие с параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
4. Въз основа на посочените в 
параграф 3 критерии Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

Or. en
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Изменение 1546
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Делегиране на задачи, свързани с 
депозитарни услуги, по отношение на 
установени в трети страна ФАИ

1. Чрез дерогация ат член 17, 
параграф 4, държавите-членки 
позволяват по отношение на ФАИ, 
установен на територията на трета 
страна, депозитарят на този ФАИ, 
определен в съответствие с член 17, 
да делегира изпълнението на една или 
повече от функциите си на друг 
депозитар (под-депозитар), установен 
в същата трета страна, ако 
законодателството на тази трета 
страна е равностойно на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилага ефективно.
Трябва да бъдат изпълнени и 
следните условия:

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
под-депозитарите, установени в тази 
трета страна, са обект на ефективно 
финансово регулиране и надзор, които 
са равностойни на разпоредбите на 
общностното право;

) сътрудничеството между
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
степен;

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
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параграф 4, с което се постановява, че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.
2. Върху отговорността на 
депозитаря пред инвеститорите не 
оказва влияние обстоятелството, че 
е той е делегирал на депозитар от 
трета страна осъществяването на 
всички или част от функциите си.
3. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
по-специално критериите за 
оценяване на равностойността на 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трети страна в 
съответствие с параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
4. Въз основа на посочените в 
параграф 3 критерии Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

Or. en

Обосновка

Делегирането ще бъде регламентирано в достатъчна степен в член 18.  
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Изменение 1547
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Делегиране на задачи, свързани с 
депозитарни услуги, по отношение на 
установени в трети страна ФАИ

1. Чрез дерогация ат член 17, 
параграф 4, държавите-членки 
позволяват по отношение на ФАИ, 
установен на територията на трета 
страна, депозитарят на този ФАИ, 
определен в съответствие с член 17, 
да делегира изпълнението на една или 
повече от функциите си на друг 
депозитар (под-депозитар), установен 
в същата трета страна, ако 
законодателството на тази трета 
страна е равностойно на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилага ефективно.
Трябва да бъдат изпълнени и 
следните условия:

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
под-депозитарите, установени в тази 
трета страна, са обект на ефективно 
финансово регулиране и надзор, които 
са равностойни на разпоредбите на 
общностното право;

) сътрудничеството между 
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
степен;

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
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параграф 4, с което се постановява, че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.
2. Върху отговорността на 
депозитаря пред инвеститорите не 
оказва влияние обстоятелството, че 
е той е делегирал на депозитар от 
трета страна осъществяването на 
всички или част от функциите си.
3. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
по-специално критериите за 
оценяване на равностойността на 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трети страна в 
съответствие с параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
4. Въз основа на посочените в 
параграф 3 критерии Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

Or. en

Обосновка

Делегирането на задачи, свързани с депозитарни услуги, е в ущърб на защитата на 
инвеститорите и на способността на лицата, управляващи ФАИ, и надзорните 
органи да осъществяват функциите си. 
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Изменение 1548
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се

Делегиране на задачи, свързани с 
депозитарни услуги, по отношение на 
установени в трети страна ФАИ

1. Чрез дерогация ат член 17, 
параграф 4, държавите-членки 
позволяват по отношение на ФАИ, 
установен на територията на трета 
страна, депозитарят на този ФАИ, 
определен в съответствие с член 17, 
да делегира изпълнението на една или 
повече от функциите си на друг 
депозитар (под-депозитар), установен 
в същата трета страна, ако 
законодателството на тази трета 
страна е равностойно на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилага ефективно.
Трябва да бъдат изпълнени и 
следните условия:

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 4, с което се постановява, че 
под-депозитарите, установени в тази 
трета страна, са обект на ефективно 
финансово регулиране и надзор, които 
са равностойни на разпоредбите на 
общностното право;

) сътрудничеството между 
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
степен;

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
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параграф 4, с което се постановява, че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.
2. Върху отговорността на 
депозитаря пред инвеститорите не 
оказва влияние обстоятелството, че 
е той е делегирал на депозитар от 
трета страна осъществяването на 
всички или част от функциите си.
3. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
по-специално критериите за 
оценяване на равностойността на 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трети страна в 
съответствие с параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
4. Въз основа на посочените в 
параграф 3 критерии Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

Or. en

Обосновка

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Изменение 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сътрудничеството между
държавата-членка по произход и 
съответните органи на третата 
страна е осигурено в достатъчна 
степен;

б) между компетентните органи на
държавите-членки и надзорния орган 
на правния субект съществува 
подходящо и ефективно споразумение 
за сътрудничество съгласно 
стандартите, определени от 
Комисията в съответствие с член 
39а, подписано от Комисията от 
името на държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Делегирането на задачи, свързани с депозитарни услуги, на правен субект, установен в 
трета държава, изисква ефективно споразумение за сътрудничество (обмен на 
информация и данъци), подписано от Комисията от името на държавите-членки 
(принцип за делегиране на правомощия).

Изменение 1550
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за оценяване на 
равностойността на финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трети страна в съответствие с параграф 
1.

3. Комисията приема, в съответствие с 
член 49а, член 49б и член 49в, 
делегирани актове, определящи по-
специално критериите за оценяване на 
равностойността на финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трети държави в съответствие с 
параграф 1.

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

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1551
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на посочените в параграф 
3 критерии Комисията приема в 
съответствие с процедурата по член 49, 
параграф 2 правоприлагащи мерки, с 
които се постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

4. Въз основа на посочените в параграф 
3 критерии Комисията приема в 
съответствие с член 49а, член 49б и 
член 49в делегирани актове, с които се 
постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета държава са равностойни на 
приложимите в Общността.

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
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Изменение 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Издаване на разрешение на лица, 
управляващи ФАИ, които са 
установени в трети страна

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи 
фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че:

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;

) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;

) лицата, управляващи ФАИ, 
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предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;

) наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.

) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на
информация за данъчни цели.
2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне 
на:

) общите критерии за равностойност 
и ефективно прилагане на 
законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор въз основа на 
изискванията, изложени в глава III, 
глава IV и глава V.

) общите критерии за оценяване дали 
трети страна предоставят на лица, 
управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
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Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.
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.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 

) законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;

) дадена трета страна предоставя на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, който е най-малкото сравним 
с предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en
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Изменение 1553
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Издаване на разрешение на лица, 
управляващи ФАИ, които са установени 
в трети страна

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи 
фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че:
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;
лицата, управляващи ФАИ, 
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предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;
наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.
третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.
2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне 
на:
общите критерии за равностойност 
и ефективно прилагане на 
законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор въз основа на 
изискванията, изложени в глава III, 
глава IV и глава V.
общите критерии за оценяване дали 
трети страна предоставят на лица, 
управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
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Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.
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.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
дадена трета страна предоставя на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, който е най-малкото сравним 
с предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en

Обосновка

В настоящата изменена директива, член 39 е безполезен.
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Изменение 1554
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Издаване на разрешение на лица, 
управляващи ФАИ, които са установени 
в трети страна

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи 
фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че:
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;
лицата, управляващи ФАИ, 
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предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;
наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.
третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.
2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне 
на:
общите критерии за равностойност 
и ефективно прилагане на 
законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор въз основа на 
изискванията, изложени в глава III, 
глава IV и глава V.
общите критерии за оценяване дали 
трети страна предоставят на лица, 
управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
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Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.
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.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
б) дадена трета страна 
предоставя на лица, управляващи 
ФАИ, установени в Общността, 
действителен пазарен достъп, който 
е най-малкото сравним с 
предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en

Обосновка

даването на възможност на участници, намиращи се извън рамките на ЕС, да предлагат 
продукти на пазара, без да имат къкъвто и да е дъщерни предприятия вЕС е 
безпрецедентно и носи големи финансови рискове. Това не следва да бъде разрешено.
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Изменение 1555
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се

Издаване на разрешение на лица, 
управляващи ФАИ, които са установени 
в трети страна

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи 
фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че:
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;
третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;
лицата, управляващи ФАИ, 
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предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;
наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.
третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:
общите критерии за равностойност 
и ефективно прилагане на 
законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор въз основа на 
изискванията, изложени в глава III, 
глава IV и глава V.
общите критерии за оценяване дали 
трети страна предоставят на лица, 
управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
Общността на лица, управляващи 
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ФАИ, установени в тези трети 
страни.
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.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
дадена трета страна предоставя на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, който е най-малкото сравним 
с предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en

Обосновка

Обменът на данъчна информация не е свързан с посочената цел на директивата. 
Директивата не следва да измества режимите за частно предлагане на ценни книжа 
на отделните държави-членки, където съществуват такива. Освен това не е 
подходящо да се ограничават инвеститорите, на които режимите за частно 
предлагане на ценни книжа на държавите-членки могат да разрешат предлагането на 
„професионални инвеститори“, както е определено в директивата, тъй като това би 
могло да изисква държавите-членки да изменят националното си законодателство.
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Изменение 1556
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с настоящата 
директива, установени в трети страна 
лица, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, да предлагат 
дялове или акции на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
Общността в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

а) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;
б) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;
в) лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;
г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между 

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с настоящата 
директива, установени в трети страна 
лица, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, да предлагат 
дялове или акции на ФАИ на 
професионални инвеститори в Съюза в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие че
те са предмет на съизмерими надзор и 
регулиране в техните държави по 
произход.
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компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.
д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

Or. en

Обосновка

Изключването на ФАИ, установени в трети държави, създава разделение на пазара, 
което ще има неблагоприятно въздействие върху Единния европейски фенансов пазар.

Изменение 1557
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи
фондове за алтернативни инвестиции, 

1. Държавите-членки могат да 
разрешат на професионалните 
инвеститори в Съюза да инвестират, 
по собствена инициатива, във ФАИ, 
установени в рамките на Съюза или в 
трета държава и управлявани от 
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да предлагат дялове или акции на 
ФАИ на професионални инвеститори 
в Общността в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

фондове за алтернативни инвестиции, 
установени в трета държава, 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие че:

Or. en

Обосновка

Justification

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Изменение 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да
оторизират в съответствие с настоящата 
директива, установени в трети страна 
лица, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, да предлагат 
дялове или акции на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
Общността в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

1. Държавите-членки оторизират в 
съответствие с настоящата директива, 
установени в трети страна лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Съюза в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

Or. en
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Изменение 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да
оторизират в съответствие с настоящата 
директива, установени в трети страна 
лица, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, да предлагат 
дялове или акции на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
Общността в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

Държавите-членки оторизират в 
съответствие с настоящата директива, 
установени в трети страна лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Съюза в съответствие с 
изискванията на настоящата директива, 
при условие че:

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрещен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.

Изменение 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;

заличава се



AM\805044BG.doc 113/202 PE439.135v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрещен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.

Изменение 1561
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;

а) ФАИ от трета държава или 
лицето, което го управлява, има 
физическо присъствие в държава-
членка;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) третата страна е предмет на решение, 
взето в съответствие с параграф 3, буква 

а) лицето, управляващо ФАИ подлежи 
на издаване на разрешение или 
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а), с което се постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на разпоредбите 
на настоящата директива и се прилагат 
ефективно;

регистрация в трета страна, в която 
е установено и тази  трета страна е 
предмет на решение, взето в 
съответствие с параграф 3, буква а), с 
което се постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са в разумна степен 
равностойни на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилагат 
ефективно;

Or. en

Изменение 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;

заличава се

Or. en

Изменение 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата страна е предмет на заличава се
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решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.

Изменение 1565
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;

б) ФАИ или управляващите ФАИ лица 
от трети държави са регистрирани 
пред регулаторния орган на държава-
членка;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1566
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;

в) лицето, управляващо ФАИ или 
ФАИ демонстрират съответствие с 
всички критерии на разрешителното 
за пускане на пазара, както е 
предвидено в настоящата директива;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1567
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 

заличава се
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последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между компетентните 
органи на тази държава-членка и 
надзорните органи на управляващите 
ФАИ лица, с което се гарантира 
обмена на всяка информация, която е 
от значение за наблюдението на 
потенциалните последствия, които 
дейността на лицата, управляващи 
ФАИ, може да окаже върху 
стабилността на финансови 
институции със значение за цялата 
система и за доброто функциониране 
на пазарите, на които участват 
лицата, управляващи ФАИ.

г) лицето, управляващо ФАИ подлежи 
на издаване на разрешително или 
регистрация в третата държава, в 
която е установено, а надзорният му 
орган е страна по Многостранния 
меморандум за разбирателство 
относно консултации и 
сътрудничество, както и размяната 
на информация на Международната 
организация за комисиите по ценни 
книжа (МОКЦК) или друго подходящо 
споразумение за сътрудничество между 
компетентните органи на тази държава-
членка и надзорните органи на 
управляващите ФАИ лица; 

Or. en
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Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.

Изменение 1569
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между компетентните 
органи на тази държава-членка и 
надзорните органи на управляващите 
ФАИ лица, с което се гарантира 
обмена на всяка информация, която е 
от значение за наблюдението на 
потенциалните последствия, които 
дейността на лицата, управляващи 
ФАИ, може да окаже върху 
стабилността на финансови 
институции със значение за цялата 
система и за доброто функциониране 
на пазарите, на които участват 
лицата, управляващи ФАИ.

г) лицето, управляващо ФАИ подлежи 
на издаване на разрешително или 
регистрация в третата държава, в 
която е установено, а надзорният му 
орган е страна по Многостранния 
меморандум за разбирателство 
относно консултации и 
сътрудничество, както и размяната 
на информация на Международната 
организация за комисиите по ценни 
книжа (МОКЦК) или друго подходящо 
споразумение за сътрудничество между 
компетентните органи на тази държава-
членка и надзорните органи на 
управляващите ФАИ лица; 

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.
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Изменение 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между компетентните 
органи на тази държава-членка и 
надзорните органи на управляващите 
ФАИ лица, с което се гарантира обмена 
на всяка информация, която е от 
значение за наблюдението на 
потенциалните последствия, които 
дейността на лицата, управляващи 
ФАИ, може да окаже върху 
стабилността на финансови институции 
със значение за цялата система и за 
доброто функциониране на пазарите, на 
които участват лицата, управляващи 
ФАИ.

г) надзорният орган в третата 
държава  е страна по Многостранния 
меморандум за разбирателство 
относно консултации и 
сътрудничество, както и размяната 
на информация на Международната 
организация за комисиите по ценни 
книжа (МОКЦК) или друго 
споразумение за сътрудничество между 
компетентните органи на тази държава-
членка и надзорните органи на 
управляващите ФАИ лица, с което се 
гарантира обмена на всяка информация, 
която е от значение за наблюдението на 
потенциалните последствия, които 
дейността на лицата, управляващи 
ФАИ, може да окаже върху 
стабилността на финансови институции 
със значение за цялата система и за 
доброто функциониране на пазарите, на 
които участват лицата, управляващи 
ФАИ;

Or. en

Изменение 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между компетентните
органи на тази държава-членка и 
надзорните органи на управляващите 
ФАИ лица, с което се гарантира
обмена на всяка информация, която е от 

г) компетентният орган на третата 
държава, където лицето, 
управляващо ФАИ е установено, е 
обвързан от многостранно 
споразумение с компетентните органи 
на държавите-членки, в което 
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значение за наблюдението на 
потенциалните последствия, които 
дейността на лицата, управляващи 
ФАИ, може да окаже върху
стабилността на финансови институции 
със значение за цялата система и за 
доброто функциониране на пазарите, на 
които участват лицата, управляващи 
ФАИ.

лицето, управляващо ФАИ 
възнамерява да продава акции или 
дялове от ФАИ. В съответствие с 
член 35, това споразумение следва да 
гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на лицата, 
управляващи ФАИ, може да окаже 
върху стабилността на финансови 
институции със значение за цялата 
система и за доброто функциониране на 
пазарите, на които участват лицата, 
управляващи ФАИ, както е посочено в 
член 5 и в глави ІV и V, в 
съответствие със стандартите, 
определени от Комисията съгласно 
член 39а.

Or. en

Обосновка

Издаването на разрешения в ЕС за лица, управляващи ФАИ, установени в трети 
държави, изисква ефективно споразумение за сътрудничество (обмен на информация), 
подписано от Комисията от името на държавите-членки ("принцип на 
разширяването"), и което ефективно се прилага.

Изменение 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.

Изменение 1573
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

заличава се

Or. en

Обосновка

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



PE439.135v01-00 122/202 AM\805044BG.doc

BG

Изменение 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за разрешение 
за упражняване на дейност, което е 
изцяло в съответствие с установените 
в член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.

д) третата страна е сключила 
споразумение с Комисията, която 
действа от името на държавата-
членка, в която лицето, управляващо 
ФАИ е кандидатствало за разрешение 
за упражняване на дейност, на базата 
на установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти като осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели, в съответствие със 
стандартите, определени от 
Комисията съгласно член 39а.

Or. en

Изменение 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в
която то кандидатства за разрешение за 
упражняване на дейност, което е изцяло
в съответствие с установените в член 26 
от Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява ефективен 
обмен на информация за данъчни цели.

д) третата страна е сключила
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за разрешение за 
упражняване на дейност, което е в 
съответствие с установените в член 26 
от Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява ефективен 
обмен на информация за данъчни цели.

Or. en
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Изменение 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи на 
държавата-членка, в която 
кандидатства лице, управляващо 
ФАИ, установено в трета държава, с 
цел да продава дялове или акции на 
ФАИ на професионални инвеститори 
в ЕС съгласно условията на 
настоящата директива, издават 
разрешителното само ако са считат, 
че лицата, управляващи ФАИ, ще 
могат да изпълняват условията на 
настоящата директива във връзка с 
това пускане на пазара. Държавата-
членка, която издава такова 
разрешение на лице, управляващо 
ФАИ, установено в трета държава, се 
счита за държавата-членка по 
произход на лицето, управляващо 
ФАИ за целите на настоящата 
директива.
Разрешително е валидно за всички 
държави-членки във връзка с 
пускането на пазара на дялове или 
акции във ФАИ, а лице, управляващо 
ФАИ, от трета държава, което е 
получило разрешително в една 
държава-членка съгласно настоящия 
член има същите права и задължения, 
както са посочени в глави IV, V и VI.

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.
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Изменение 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:

заличава се

а) общите критерии за 
равностойност и ефективно 
прилагане на законодателството на 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор въз 
основа на изискванията, изложени в
глава III, глава IV и глава V.
б) общите критерии за оценяване 
дали трети страна предоставят на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.
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

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.
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Изменение 1578
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – introductory part

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:

2. Комисията приема в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в делегирани 
актове за определяне на:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общите критерии за равностойност и 
ефективно прилагане на 
законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор въз основа на 
изискванията, изложени в глава III, 
глава IV и глава V.

а) общи разумни критерии за 
равностойност и ефективно прилагане 
на законодателството на трета страна 
относно финансовото регулиране и 
текущия надзор, като вземат предвид 
всички международни стандарти, 
пряко свързани със съответния вид 
управляващо ФАИ лице или с ФАИ, 
който то управлява, които са 
издадени от МОКЦК или друга 
международна организация, в която 
компетентният орган, държавата-
членка, Комисията или ЕОЦКП 
членуват; Видът и равнището на 
регулиране и надзор може да варира, 
по-конкретно във връзка с различните 
видове, размери или сложност на 
ФАИ или управляващите ги лица.

Or. en
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Изменение 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите критерии за оценяване 
дали трети страна предоставят на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.

заличава се

Or. en

Изменение 1581
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общите критерии за оценяване 
дали трети страна предоставят на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на ФАИ, установени в трети държави, създава разделение на пазара, 
което ще има неблагоприятно въздействие върху Единния европейски финансов пазар.
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Изменение 1582
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на ФАИ, установени в трети държави, създава разделение на пазара, 
което ще има неблагоприятно въздействие върху Единния европейски финансов пазар.

Изменение 1583
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако се 
запази цялото съдържание на настоящия член.
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Изменение 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 

заличава се

а) законодателството на дадена 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
б) дадена трета страна предоставя 
на лица, управляващи ФАИ, 
установени в Общността, 
действителен пазарен достъп, който 
е най-малкото сравним с 
предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.
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Изменение 1585
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 

заличава се

а) законодателството на дадена 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
б) дадена трета страна предоставя 
на лица, управляващи ФАИ, 
установени в Общността, 
действителен пазарен достъп, който 
е най-малкото сравним с 
предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна. 

Or. en

Обосновка

Изключването на ФАИ, установени в трети държави, създава разделение на пазара, 
което ще има неблагоприятно въздействие върху Единния европейски финансов пазар.

Изменение 1586
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на установените в 3. Въз основа на установените в 
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параграф 2 критерии Комисията приема, 
в съответствие с регулаторната 
процедура по в член 49, параграф 2, 
мерки, с които се установява, че: 

параграф 2 критерии Комисията приема, 
в съответствие с членове 49а, 49б и 49в 
делегирани актове, с които се 
установява, че:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото регулиране 
и текущия надзор на лицата, 
управляващи ФАИ, е равностойно на 
разпоредбите на настоящата директива 
и се прилага ефективно;

а) законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото регулиране 
и текущия надзор на лицата, 
управляващи ФАИ, е сравнително
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива в съответствие 
с размера, вида или сложността на 
лицето, управляващо ФАИ или самия 
ФАИ, и се прилага ефективно;

Or. en

Изменение 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дадена трета страна предоставя 
на лица, управляващи ФАИ, 
установени в Общността, 
действителен пазарен достъп, който 
е най-малкото сравним с 

заличава се
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предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна.

Or. en

Изменение 1589
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавата-членка, която издава 
такова разрешение на лице, 
управляващо ФАИ, установено в 
трета държава, се счита за 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ за целите 
на настоящата директива. 
Разрешително е валидно за всички 
държави-членки във връзка с 
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пускането на пазара на дялове или 
акции във ФАИ, а лице, управляващо 
ФАИ, от трета държава, което е 
получило разрешително в една 
държава-членка съгласно настоящия 
член има същите права и задължения, 
както са посочени в членове 16 и 17 
от глава ІІІ и в глави ІV, V и VІ във 
връзка с такова пускане на пазара, 
както лице, управляващо ФАИ, 
получило разрешение съгласно глава ІІ 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 39 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Без оглед на разрешителното на 
лице, управляващо ФАИ, установено в 
трета държава съгласно член 39, 
параграфи 1 и 2, държавите-членки 
могат да разрешат пускането на 
пазара на ФАИ, управлявани от 
управляващи ФАИ лица от трети 
държави, в съответствие с 
националното им законодателство. 

Or. en

Обосновка

Единственият начин за създаване на вътрешен пазар на ЕС за лицата, управляващи 
ФАИ, и за ФАИ е разработването на система, основаваща се на разумно 
съответствие с тези на трети държави, със свободно движение на капитали, както 
е гарантирано от Договора за ЕО.
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Изменение 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 39 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39a
Разпоредби за приложение и преглед
Комисията приема и редовно прави 
преглед на стандартите, приложими 
към споразуменията, сключени с 
трети държави по силата на 
настоящата глава.
Комисията заедно с държавите-
членки периодично прави преглед на 
споразуменията с трети държави в 
съответствие с настоящата глава, за 
да провери дали тези трети държави 
ефективно изпълнявате 
договореностите. Комисията 
уведомява държавите-членки с доклад 
за резултатите от прегледа, които 
трябва да се вземат предвид при 
оценката на това, дали издаденото 
съгласно настоящата директива 
разрешително следва да бъда дадено, 
прекратено или оттеглено.
Комисията в съответствие с членове 
49а, 49б и 49в приема делегирани 
актове с цел да уточни процедурата, 
която трябва да се следва при 
приемането и прегледа на 
стандартите, докладите за 
съответствие и условията за 
гарантиране на ефективно 
сътрудничество, както и 
заключенията от доклада относно 
разрешителните.

Or. en

Обосновка

Комисията редовно прави преглед на ефективността на споразуменията за 
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сътрудничество.

Изменение 1593
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка посочва 
няколко компетентни органа, тя 
уведомява Комисията за тези органи, 
като предоставя разпределението на 
задълженията.

Когато една държава-членка посочва 
няколко компетентни органа, тя 
уведомява Комисията и ЕОЦКП  за тези 
органи, като предоставя 
разпределението на задълженията.

ЕОЦКП установява подходящи 
методи за мониторинг на 
изпълнението от страна на 
управляващите ФАИ лица на 
задълженията им съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде последният надзорен орган на лицата, управляващи ФАИ, за да 
се гарантират еднакви условия, последователно приложение на настоящата 
директива и финансова стабилност и интегритет. Като такъв той трябва да бъде 
споменат в настоящия член, отнасящ се до компетентните органи.

Изменение 1594
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка посочва 
няколко компетентни органа, тя 
уведомява Комисията за тези органи, 
като предоставя разпределението на 
задълженията.

Когато една държава-членка посочва 
няколко компетентни органа, тя 
уведомява Комисията и ЕОЦКП  за тези 
органи, като предоставя 
разпределението на задълженията.
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Or. en

Обосновка

Европейският регулаторен орган трябва да бъде наясно с организацията на 
компетентните органи във всички държави-членки.

Изменение 1595
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи са публични 
органи, назначени от публични органи 
или такива, които са признати от 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Изменение 1596
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 41 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на компетентните органи Правомощия на ЕОЦКП и на 
компетентните органи

Or. en

Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да упражнява пълна финансов 
контрол над управляващите ФАИ лица с цел да се гарантират равни условия и 
ефективно приложение на настоящата директива в името на защитата на 
инвеститорите и финансовата стабилност. Ето защо неговите правомощия трябва 
да бъдат споменати в настоящия член.
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Изменение 1597
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – introductory part

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На компетентните органи се дават 
всички правомощия за осъществяването 
на надзор и разследвания, необходими 
за упражняването на функциите им. 
Тези правомощия се упражняват по 
един от следните начини:

1. На ЕОЦКП и компетентните органи 
се дават всички правомощия за 
осъществяването на надзор и 
разследвания, необходими за 
упражняването на функциите им. Тези 
правомощия се упражняват по един от 
следните начини:

Or. en

Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да упражнява пълна финансов 
контрол над управляващите ФАИ лица с цел да се гарантират равни условия и 
ефективно приложение на настоящата директива в името на защитата на 
инвеститорите и финансовата стабилност. Ето защо неговите правомощия трябва 
да бъдат споменати в настоящия член.

Изменение 1598
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – introductory part

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На компетентните органи се дават 
всички правомощия за осъществяването 
на надзор и разследвания, необходими 
за упражняването на функциите им. 
Тези правомощия се упражняват по 
един от следните начини:

1. На компетентните органи, 
определени от държавите-членки и 
ЕОЦКП се дават всички правомощия за 
осъществяването на надзор и 
разследвания, необходими за 
упражняването на функциите им. Тези 
правомощия се упражняват по един от 
следните начини:

Or. en
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Обосновка

ЕОЦКП трябва да има същите правомощия както националните органи.

Изменение 1599
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи разполагат 
поне със следните правомощия за 
разследвания:

2. ЕОЦКП и компетентните органи
разполагат поне със следните 
правомощия за разследвания::

Or. en

Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да упражнява пълна финансов 
контрол над управляващите ФАИ лица с цел да се гарантират равни условия и 
ефективно приложение на настоящата директива в името на защитата на 
инвеститорите и финансовата стабилност. Ето защо неговите правомощия трябва 
да бъдат споменати в настоящия член.

Изменение 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи разполагат 
поне със следните правомощия за 
разследвания:

2. Компетентните органи разполагат 
поне със следните правомощия за 
разследвания, които да могат да 
упражняват по всяко време:

Or. en

Обосновка
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Изменение 1601
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 41 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41a
Правомощия на ЕОЦКП
ЕОЦКП определя и редовно 
преразглежда насоките за 
компетентните органи на 
държавите-членки по отношение на 
упражняваните от тях правомощия 
за издаване на разрешения и 
задълженията за докладване, 
наложени от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да определя насоките с цел да се постигнат равни условия и 
последователно приложение на настоящата директива.

Изменение 1602
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка по произход 
гарантира, че компетентните органи 
могат да предприемат следните мерки:

1. Държавата-членка по произход 
гарантира, че компетентните органи 
могат да предприемат следните мерки в 
съответствие с насоките, издадени 
от ЕОЦКП:

Or. en
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Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да разработи насоки цел да се 
гарантират равни условия и ефективно приложение на настоящата директива.

Изменение 1603
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка по произход
гарантира, че компетентните органи 
могат да предприемат следните мерки:

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи могат да 
предприемат следните мерки:

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат ефективни надзорни правомощия в изменената 
нормативна база.

Изменение 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка по произход 
гарантира, че компетентните органи 
могат да предприемат следните 
мерки:

1. Държавата-членка по произход 
гарантира, че компетентните органи 
имат поне следните правомощия:

Or. en
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Изменение 1605
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
необходимите правомощия, за да 
предприемат всички мерки, необходими
за осигуряването на правилното 
функциониране на пазарите в случаите, 
когато дейността на един или повече 
ФАИ на пазар за финансови 
инструменти може да застраши доброто 
функциониране на този пазар.

2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
необходимите правомощия, за да 
предприемат всички мерки, изисквани 
от ЕОЦКП за осигуряването на 
правилното функциониране на пазарите 
в случаите, когато дейността на един 
или повече ФАИ на пазар за финансови 
инструменти може да застраши доброто 
функциониране на този пазар.

Or. en

Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да упражнява окончателния 
надзор над управляващите ФАИ лица с цел да се гарантират равни условия и 
ефективно приложение на настоящата директива.

Изменение 1606
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат процедурите за 
отнемането на разрешение или правото 
на държавите-членки да налагат 
наказателни санкции, държавите-членки 
гарантират, че могат да вземат в 
съответствие с националното си право 
подходящите административни мерки 
или да налагат административни 
санкции на отговорните лица, когато не 
са спазени разпоредбите, приети с цел 
прилагането на настоящата директива. 
Държавите-членки гарантират, че тези 

1. Държавите-членки определят 
правилата за санкции, приложими за 
нарушение на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива и 
предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират тяхното 
прилагане. Без да се засягат 
процедурите за отнемането на 
разрешение или правото на държавите-
членки да налагат наказателни санкции, 
държавите-членки гарантират, че могат 
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мерки са ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

да вземат в съответствие с 
националното си право подходящите 
административни мерки или да налагат 
административни санкции на 
отговорните лица, когато не са спазени 
разпоредбите, приети с цел прилагането 
на настоящата директива. Държавите-
членки гарантират, че тези мерки са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Изменение 1607
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат процедурите за 
отнемането на разрешение или правото 
на държавите-членки да налагат 
наказателни санкции, държавите-членки 
гарантират, че могат да вземат в 
съответствие с националното си право 
подходящите административни мерки 
или да налагат административни 
санкции на отговорните лица, когато не 
са спазени разпоредбите, приети с цел 
прилагането на настоящата директива. 
Държавите-членки гарантират, че тези 
мерки са ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

1. Без да се засягат процедурите за 
отнемането на разрешение или правото 
на държавите-членки да налагат 
наказателни санкции, държавите-членки 
гарантират, че могат да вземат в 
съответствие с насоките на ЕОЦКП и 
националното си право подходящите 
административни мерки или да налагат 
административни санкции на 
отговорните лица, когато не са спазени 
разпоредбите, приети с цел прилагането 
на настоящата директива. Държавите-
членки гарантират, че тези мерки са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Европейският орган по ценни книжа и пазари следва да гарантират равни условия и 
ефективно приложение на настоящата директива като издава насоки.
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Изменение 1608
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавите-
членки си сътрудничат помежду си, 
когато това е необходимо за целите на 
изпълнението на техните задължения 
съгласно настоящата директива или за 
упражняване на правомощията им 
съгласно настоящата директива или 
националното право.

1. Компетентните органи на държавите-
членки си сътрудничат помежду си и с 
ЕОЦКП и ЕССР, когато това е 
необходимо за целите на изпълнението 
на техните задължения съгласно 
настоящата директива или за 
упражняване на правомощията им 
съгласно настоящата директива или 
националното право

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да си сътрудничат с новите европейски надзорни органи.

Изменение 1609
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавите-
членки си сътрудничат помежду си, 
когато това е необходимо за целите на 
изпълнението на техните задължения 
съгласно настоящата директива или за 
упражняване на правомощията им 
съгласно настоящата директива или 
националното право.

1. Компетентните органи на държавите-
членки си сътрудничат с ЕОЦКП и 
помежду си, когато това е необходимо 
за целите на изпълнението на техните 
задължения съгласно настоящата 
директива или за упражняване на 
правомощията им съгласно настоящата 
директива или националното право

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи на 
държавите-членки и ЕОЦКП е от жизнено значение за гарантирането на равни 
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условия, ефективно прилагане на настоящата директива и финансова стабилност.

Изменение 1610
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавите-
членки си предоставят незабавно 
информацията, необходима за целите на 
изпълнението на техните задължения 
съгласно настоящата директива.

4. Компетентните органи на държавите-
членки си предоставят незабавно един 
на друг, както и на ЕОЦКП, 
информацията, необходима за целите на 
изпълнението на техните задължения 
съгласно настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи на 
държавите-членки и ЕОЦКП е от жизнено значение за гарантирането на равни 
условия, ефективно прилагане на настоящата директива и финансова стабилност.

Изменение 1611
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема, в съответствие с
посочената в член 49, параграф 2 
процедура правоприлагащи мерки
относно процедурите за обмен на 
информация между компетентните 
органи.

5. Комисията приема, в съответствие с
членове 49а, 49б и 49в делегирани 
актове относно процедурите за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 46 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обмен на информация във връзка с 
потенциални последствия за 
системата от дейността на лицата, 
управляващи ФАИ

Обмен на информация във връзка с 
дейността на лицата, управляващи ФАИ

Or. en

Изменение 1613
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи, отговарящи за 
надзора и издаването на разрешения на 
управляващите ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, 
предоставят информация на 
компетентните органи на други 
държави-членки, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни лица, 
управляващи ФАИ, или на всички лица, 
управляващи ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 

1. Компетентните органи, отговарящи 
за надзора и издаването на разрешения 
на управляващите ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, 
предоставят информация на 
компетентните органи на други 
държави-членки, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни лица, 
управляващи ФАИ, или на всички лица, 
управляващи ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 
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функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ. 
Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа 
(CESR), създаден с Решение на 
Комисията 2009/77/ЕО от 23 януари 
2009 г.1, също трябва да бъде 
информиран и предоставя тази 
информация на компетентните 
органи на други държави-членки.

функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ. 

Компетентните органи, отговарящи 
за издаване на разрешения и надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, съгласно 
настоящата директива, гарантират 
също, че ефикасно уведомяват 
ЕОЦКП, по-конкретно като:
- спазват задълженията си за 
докладване пред ЕОЦКП съгласно 
настоящата директива, и по-
конкретно задълженията съгласно 
член 25;
- отговарят в кратък срок на 
запитвания от страна на ЕОЦКП, 
независимо дали тези запитвания се 
отнасят за лице, управляващо ФАИ, 
над което упражняват надзор, или 
ФАИ, управляван от това лице, или 
са от общ характер;
- предоставят в кратък срок на 
ЕОЦКП заключенията от оценките 
на рисковете, които може да 
предизвика дейността на лице, 
управляващо ФАИ, по отношение на 
управляваните ФАИ, включително 
мерките, които компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на лицето, управляващо 
ФАИ, предлагат да бъдат 
предприети във връзка с това; и
- предоставят на ЕОЦКП излъчена 
или притежавана от тях 
информация, която считат от 
значение за мисията на ЕОЦКП. 
ЕОЦКП предава на компетентните 
органи на другите държави-членки 

                                               
1 ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18–32.
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информацията, предоставена от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, която е 
от значение за упражняването на 
надзор от страна на компетентните 
органи на другите държави-членки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1614
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи, отговарящи за 
надзора и издаването на разрешения на 
управляващите ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, 
предоставят информация на 
компетентните органи на други 
държави-членки, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни лица, 
управляващи ФАИ, или на всички лица, 
управляващи ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ. 
Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа 

1. Компетентните органи, отговарящи 
за надзора и издаването на разрешения 
на ФАИ в съответствие с настоящата 
директива, предоставят информация на 
ЕОЦКП и ЕССР, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни ФАИ или на 
всички ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 
функциониране на пазарите, на които 
участват ФАИ. ЕОЦКП предоставя 
тази информация на компетентните 
органи на други държави-членки.



AM\805044BG.doc 147/202 PE439.135v01-00

BG

(CESR), създаден с Решение на 
Комисията 2009/77/ЕО от 23 януари 
2009 г., също трябва да бъде 
информиран и предоставя тази 
информация на компетентните органи 
на други държави-членки.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП отговаря за централизацията на европейско равнище информацията от 
значение за системния риск.

Изменение 1615
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи, отговарящи за 
надзора и издаването на разрешения на 
управляващите ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, 
предоставят информация на 
компетентните органи на други 
държави-членки, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни лица, 
управляващи ФАИ, или на всички лица, 
управляващи ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ. 
Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа 
(CESR), създаден с Решение на 
Комисията 2009/77/ЕО от 23 януари 
2009 г.1, също трябва да бъде 
информиран и предоставя тази 
информация на компетентните органи 
на други държави-членки.

1. Компетентните органи, отговарящи за 
надзора и издаването на разрешения на 
управляващите ФАИ лица в 
съответствие с настоящата директива, 
предоставят информация на 
компетентните органи на други 
държави-членки, когато това е от 
значение за наблюдението и реакцията 
при потенциални последици от 
дейността на отделни лица, 
управляващи ФАИ, или на всички лица, 
управляващи ФАИ, за стабилността на 
финансови институции със значение за 
цялата система и за правилното 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ. 
ЕОЦКП и ЕССР също трябва да бъдат
информирани и предоставят тази 
информация на компетентните органи 
на други държави-членки.
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OВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

Напълно подкрепя изграждането на новата европейска структура за надзор.

Изменение 1616
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на Икономическия и финансов 
комитет, създаден в съответствие с 
член 114, параграф 2 от Договора за 
ЕС, обобщена информация на
тримесечна основа за дейността на 
управляващите ФАИ лица, за които те 
отговарят.

2. При спазване на условията, 
посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ ... [относно макропруденциалния 
надзор в Общността на финансовата 
система и за учредяване на 
Европейски съвет за системен риск], 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващите ФАИ лица предоставят 
на ЕССР обобщена информация за 
дейността на управляващите ФАИ лица, 
за които те отговарят.

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.
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Изменение 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка информация, получена от 
компетентните органи и свързана с 
лицата, управляващи ФАИ, се 
предоставя при поискване на 
Комисията, която периодично 
изготвя статистически доклади във 
връзка с тази информация.

Or. en

Изменение 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1 и която се предоставя на 
Комисията в съответствие с 
параграф 1. 

Or. en
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Изменение 1619
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, 
която следва да се обменя в 
съответствие с параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1620
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

3. Комисията приема в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в делегирани 
актове, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

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

Комисията обезпечава влизането в 
сила на тези актове до …*.
* ОВ (моля посочете дата): две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива.

<

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1621
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на една 
държава-членка могат да поискат 
сътрудничество с компетентните органи 
на друга държава-членка във връзка с 
надзора, при проверка на място или при 
разследване на територията на 
последната, в рамките на техните 
правомощия съгласно настоящата 
директива.

1. Компетентните органи на една 
държава-членка могат да поискат 
сътрудничество с компетентните органи 
на друга държава-членка във връзка с 
надзора, при проверка на място или при 
разследване на територията на 
последната, в рамките на техните 
правомощия съгласно настоящата 
директива, за което незабавно 
уведомяват ЕОЦКП.

Когато компетентен орган получи
искане за проверка на място или 
разследване, той извършва едно от 
следните действия:

Когато компетентните органи
получат искане за проверка на място 
или разследване, те извършват едно от 
следните действия:

а) извършва самостоятелно проверката 
или разследването;

а) извършват самостоятелно 
проверката или разследването;

б) разрешава на запитващия орган да 
извърши проверката или разследването;

б) разрешават на запитващия орган да 
извърши проверката или разследването;
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в) разрешава на одитори или експерти 
да извършат проверката или 
разследването.

в) разрешават на одитори или експерти 
да извършат проверката или 
разследването.

При извършване на проверката или 
разследването, посочени в настоящия 
параграф, компетентните органи 
отчитат съответните коментари 
на ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1622
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 47 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Компетентните органи на 
държава-членка незабавно уведомяват 
ЕОЦКП, когато дадено искане:
а) за извършване на разследване или 
проверка на място съгласно 
параграф 1 е било отхвърлено или не 
му е бил даден ход в разумен срок; или
б) когато дадено искане за издаване на 
разрешение на нейни длъжностни 
лица да придружават длъжностните 
лица на компетентните органи на 
другата държава-членка е било 
отхвърлено или не е било 
предоставено в разумен срок.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1623
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 47 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки по отношение на процедурите за 
проверки на място и разследвания.

4. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 49в
по отношение на процедурите за 
проверки на място и разследвания и 
начините за предоставяне на 
информация на ЕОЦКП съгласно 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

За упражняването на ефективен надзор и контрол върху системните рискове е 
необходим механизъм за ефективно изясняване и организиране на обмена на 
информация между държавите-членки и европейските органи; а на ЕОЦКП ще се 
предоставят правомощия за получаване на информация, за текуща и ad hoc намеса в 
работата на националните органи и управителите на фондове, за приемане на правно 
обвързващи технически стандарти за идентифициране и справяне с рисковете във 
връзка с доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, 
включително и системния риск, произтичащ от прекомерния ливъридж.
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Изменение 1624
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки по отношение на процедурите за 
проверки на място и разследвания.

4. Комисията може да приеме в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49в 
делегирани актове по отношение на 
процедурите за проверки на място и 
разследвания.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1625
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа (CESR)
създава механизъм за медиация.

1. ЕОЦКП създава механизъм за 
медиация.

Or. en
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Обосновка

Скоро CESR ще бъде заместен от ЕОЦКП. Настоящото изменение цели да изпревари 
промяната в европейската архитектура на надзора.

Изменение 1626
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа (CESR)
създава механизъм за медиация.

1. ЕОЦКП създава механизъм за 
медиация.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде включен в директивата.

Изменение 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до CESR, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 
ефективно решение. Компетентните
органи надлежно вземат под 
внимание препоръката на CESR. 

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до CESR, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 
ефективно решение. Решението на 
CESR е с обвързващ характер за 
компетентните органи.

Or. en
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Изменение 1628
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до CESR, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 
ефективно решение. Компетентните
органи надлежно вземат под 
внимание препоръката на CESR. 

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до ЕОЦКП, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 
ефективно решение. В случай че не 
може да се постигне съгласие, 
ЕОЦКП налага решение на 
съответните компетентни органи.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП трябва да отговаря за намирането на решение при липса на съгласие между 
компетентните органи на различни държави-членки с цел да се избегне регулаторен 
арбитраж.

Изменение 1629
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до CESR, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 

2. При липсата на съгласие между 
компетентните органи по отношение на 
оценка, действие или бездействие на 
съответните компетентни органи в 
рамките на настоящата директива, 
компетентните органи отнасят въпроса 
до ЕОЦКП, в който се осъществяват 
обсъждания с цел да се постигне бързо и 
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ефективно решение. Компетентните 
органи надлежно вземат под внимание 
препоръката на CESR. 

ефективно решение. Компетентните 
органи надлежно вземат под внимание 
препоръката на ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Скоро CESR ще бъде заместен от ЕОЦКП. Настоящото изменение цели да изпревари 
промяната в европейската архитектура на надзора.

Изменение 1630Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Комитет
1. Комисията се подпомага от 
Европейския комитет по ценни 
книжа, създаден с Решение 
2001/528/EО на Комисията от 6 юни 
2001 г. за създаване на Европейския 
комитет по ценни книжа.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5 и член 7 
от Решение 1999/468/EО на Съвета 
от 28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, при 
спазване на разпоредбите на член 8 от 
него.
Срокът, предвиден в член 5, 
параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, 
се определя на три месеца.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1631
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a
Упражняване на делегираните 

правомощия

1. Правомощието за приемането на 
делегираните актове, посочено в 
член 2, параграф 4, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 3, член 11, 
параграф 5, член 12, параграф 3, 
член 13, член 16, параграф 4, член 18, 
параграф 4, член 19, параграф 4, 
член 20, параграф 3, член 21, 
параграф 4, член 24, параграф 2, 
член 25, параграф 3, член 28, 
параграф 2, член 29, параграф 4, 
член 31, параграф 3, член 33, 
параграф 7, член 37, параграфи 2 и 3, 
член 38, параграфи 3 и 4, член 39, 
параграфи 2 и 3, член 45, параграф 5, 
член 46, параграф 3, член 47, 
параграф 4 и член 53, се предоставя на 
Комисията за срок от 5 години след 
влизането в сила на настоящата 
директива. Комисията изготвя доклад 
относно подновяването на делегираните 
правомощия най-късно 12 месеца преди 
изтичането на петгодишния срок, 
придружен, по целесъобразност, от 
законодателно предложение за 
удължаване на срока на валидност на 
делегирането на правомощия.

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява едновременно 
Европейския парламент и Съвета 



AM\805044BG.doc 159/202 PE439.135v01-00

BG

относно този акт.

3. Правомощието за приемане на 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията, ако са спазени условията по 
членове 49в и 49г.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1632
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 49 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49б
Отмяна на делегираните правомощия
1. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 2, параграф 4, член 9, 
параграф 2, член 10, параграф 3, 
член 11, параграф 5, член 12, 
параграф 3, член 13, член 16, 
параграф 4, член 18, параграф 4, 
член 19, параграф 4, член 20, 
параграф 3, член 21, параграф 4, 
член 24, параграф 2, член 25, 
параграф 3, член 28, параграф 2, 
член 29, параграф 4, член 31, 
параграф 3, член 33, параграф 7, 
член 37, параграфи 2 и 3, член 38, 
параграфи 3 и 4, член 39, параграфи 2 
и 3, член 45, параграф 5, член 46, 
параграф 3, член 47, параграф 4 и 
член 53, може да бъде отменено от 
Европейския парламент или от Съвета.

2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да отмени делегирането 
на правомощие, полага усилия да 
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уведоми другата институция и 
Комисията, като посочва 
делегираните правомощия, които 
може да бъдат отменени.
3. Решението за отмяна прекратява 
делегирането на посочените в това 
решение правомощия. То влиза в сила 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Срокът трябва да бъде достатъчно дълъг предвид процедурата на Европейския 
парламент и периодите на прекъсване на работата. Следва да остане абсолютното 
право на Европейския парламент да гласува отмяна на делегирането на правомощие. 
Това съответства на Договора от Лисабон. Не се изисква писмена обосновка. 
Процедурата не предвижда отнасяне на въпроса пред Съда на ЕС.

Изменение 1633
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 49 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от четири месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок се удължава с два 
месеца. Комисията не приема 
делегирани актове по време на 
периодите на прекъсване на работата 
на Парламента или през двете 
седмици непосредствено преди 
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прекъсване на работата.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът повдигнат възражения 
срещу делегиран акт, този акт не 
влиза в сила. Институцията, 
направила възражението, посочва 
причините за възражението срещу 
делегирания акт.

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
Срокът трябва да бъде достатъчно дълъг предвид процедурата на Европейския 
парламент и периодите на прекъсване на работата.

Изменение 1634
Vicky Ford

Предложение за директива – акт за изменение
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след предвидената в член 54 
дата, Комисията, въз основа на 
публични консултации и в светлината 
на обсъжданията с компетентните 
органи, прави преглед на прилагането и 
обхвата на настоящата директива. При 
този преглед се отдава необходимото 
внимание и на развитието в 
международен план, както и на 
обсъжданията с трети страни и 
международни организации.

1. Не по-късно от...* Комисията, въз 
основа на публични консултации и в 
светлината на обсъжданията с 
компетентните органи, прави преглед на 
прилагането и обхвата на настоящата 
директива и оценка на нейното 
въздействие върху:
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а) наличността на инвестиционен 
капитал за дружества, установени в 
Съюза, по-специално иновативни 
предприятия;
б) равнището на инвестиции от 
Съюза в юрисдикции на трети-
държави, и по-специално развиващи се 
страни;
в) възвръщаемостта на пенсионните 
фондове, които са установени или 
осъществяват дейност в Съюза, като 
се отдели особено внимание на 
контекста на демографските 
тенденции в рамките на Съюза.

Тя предоставя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, заедно 
с подходящи предложения. 

2. Комисията прави оценка, като се 
консултира с Европейския парламент 
и Съвета, дали предвид развитието на 
пазара и информацията, събрана в 
съответствие с параграф 1, както и 
по отношение на защитата на 
потребителите и конкуренцията, е 
необходимо да измени настоящата 
директива. При наличие на такава 
необходимост не по-късно от ...* 
Комисията представя предложение 
на Европейския парламент и на 
Съвета. 
* ОВ (моля посочете дата): три 
години след датата, посочена в 
член 54.

Or. en

Изменение 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след предвидената в член 54 
дата, Комисията, въз основа на 
публични консултации и в светлината 

Не по-късно от...* Комисията, въз 
основа на публични консултации, като 
отчита националните данъчни 
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на обсъжданията с компетентните 
органи, прави преглед на прилагането и 
обхвата на настоящата директива. При 
този преглед се отдава необходимото 
внимание и на развитието в 
международен план, както и на 
обсъжданията с трети страни и
международни организации.

режими и в светлината на 
обсъжданията с компетентните органи, 
прави преглед на прилагането и обхвата 
на настоящата директива. При този 
преглед се отдава необходимото 
внимание и на развитието в 
международен план, както и на 
обсъжданията с трети страни и 
международни организации.
* ОВ (моля посочете дата): три години 
след датата, посочена в член 54.

Or. en

Изменение 1636
Wolf Klinz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от...* Комисията 
представя предложение за преглед на 
настоящата директива, с което се 
въвеждат критериите за постигане 
на равностойност с трети държави. 
Комисията прави оценка на 
условията, при които на лице, 
управляващо ФАИ, което е 
установено в Съюза, е разрешено да 
предлага на пазара акции или дялове 
на ФАИ, установен в трета държава, 
в целия Съюз, като се изпълняват 
процедурите за уведомяване. Освен 
това Комисията прави оценка на 
условията, при които лице, 
управляващо ФАИ, което е 
установено в трета държава, може 
да предлага на пазара дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Съюза.
Комисията цели постигането на 
равностойност с третите държави. 
Изискванията за равностойност 
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включват регулаторна 
равностойност и равностойност по 
отношение на надзора, взаимност на 
достъпа до пазари и споразумение за 
обмен на информация между 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, и 
компетентните органи на третата 
държава.
* OВ: моля посочете дата: пет 
години след датата, посочена в
член 54.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 50 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да преразгледа приложението и 
обхвата на директивата, Комисията 
представя предложения за изменение 
на Директива 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО, за да гарантира 
подходящо равнище на капиталовите 
изисквания за финансовите
институции, които поддържат 
делови отношения с ФАИ, като се 
отчете съществуващият риск, 
световната финансова стабилност и 
потенциалните конфликти на 
интереси.

Or. en
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Изменение 1638
Derk Jan Eppink

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи 
в Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и 
кандидатстват за получаването на 
разрешение за упражняването на 
дейност до една година след крайния 
срок за нейното транспониране.

Управляващите ФАИ лица, които 
преди ...* са получили разрешение в 
своите държави-членки по произход 
да предоставят управленски услуги, и 
всички ФАИ, които те управляват, 
получават и разрешение за целите на 
настоящата директива.
Разрешението е валидно за целите на 
настоящата директива, ако са 
изпълнени следните условия:

а) съгласно законите на държавата-
членка, в която лицето, управляващо 
ФАИ, е получило разрешение, то 
трябва да спазва изискванията за 
упражняване на дейност и 
изискванията относно конфликта на 
интереси и управлението на риска; и
б) до... * лицето, управляващо ФАИ, е 
удостоверило пред компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход, че може да спази всички 
приложими изисквания съгласно 
настоящата директива.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Следва да се приеме, че лицата, управляващи ФАИ, които са получили разрешение в 
своята държава-членка по произход, имат разрешение съгласно настоящата 
директива, ако са спазени определени условия.
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Изменение 1639
Burkhard Balz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи
в Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

Управляващите ФАИ лица, установени 
в Общността преди ...*, приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват в 
своята държава-членка по произход за 
получаването на разрешение за 
упражняването на дейност преди ...**.
От лицата, управляващи ФАИ, не се 
изисква да спазват настоящата 
директива или да кандидатстват за 
получаването на разрешение за 
предоставяне на управленски услуги 
във връзка с ФАИ, установени преди 
...*. 
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: три 
години от датата, посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за запазване на вече придобити 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на техните 
инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, и по-
специално когато работят с фондове от затворен тип.
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Изменение 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи
в Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

Управляващите ФАИ лица, установени 
в Общността преди ...*, приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност преди ...**. 
От лицата, управляващи ФАИ, не се 
изисква да спазват настоящата 
директива или да кандидатстват за 
получаването на разрешение за 
предоставяне на управленски услуги 
във връзка с ФАИ, установени преди 
...*.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: три 
години от датата, посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за запазване на вече придобити 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на техните 
инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, именно  
поради това, че работят с фондове от затворен тип.

Изменение 1641
Sari Essayah

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи в 
Общността преди [срокът за 

Управляващите ФАИ лица, действащи в 
Общността преди ...*, приемат всички 
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транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до ...**. В 
случай че след ...* не се емитират или 
търгуват нови дялове или акции, 
изискването не се прилага за 
управлението на такива ФАИ.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: една 
година от датата, посочена в член 54.

Or. en

Изменение 1642
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи
в Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

1. Управляващите ФАИ лица, 
установени в Общността преди ...*, 
приемат всички необходими мерки за 
постигането на съответствие с 
изискванията на настоящата директива 
и кандидатстват за получаването на 
разрешение за упражняването на 
дейност преди ...**.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: три 
години от датата, посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за запазване на вече придобити 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на техните 
инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, именно  
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поради това, че работят с фондове от затворен тип.

Изменение 1643
Wolf Klinz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи в 
Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

Управляващите ФАИ лица, действащи в 
Общността преди ...*, приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 
за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до ...**.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: две 
години от датата, посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Срок от една година изглежда прекалено кратък и следва да бъде удължен по 
практически причини на две години.

Изменение 1644
Pascal Canfin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващите ФАИ лица, действащи 
в Общността преди [срокът за 
транспониране на настоящата 
директива], приемат всички 
необходими мерки за постигането на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и кандидатстват 

ФАИ и управляващите ФАИ лица, 
действащи в Общността преди ...*, 
приемат всички необходими мерки за 
постигането на съответствие с 
изискванията на настоящата директива 
и кандидатстват за получаването на 
разрешение за упражняването на 
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за получаването на разрешение за 
упражняването на дейност до една 
година след крайния срок за нейното 
транспониране.

дейност до ...**.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.
** OВ: моля посочете дата: една 
година след датата, посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите се нуждаят от достатъчно време, за да спазят новите изисквания в 
настоящата директивата, за да не бъдат принудени да продават активите си при 
неблагоприятни условия.

Изменение 1645
Burkhard Balz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, могат да 
кандидатстват за получаване на 
разрешение съгласно настоящата 
директива с цел да търгуват в Съюза, 
в съответствие с настоящата 
директива, ФАИ, установени преди 
...*, при условие че предоставят на 
компетентните органи 
информацията, посочена в членове 31 
и 33, а на инвеститорите –
информацията, посочена в член 20.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да бъде въведена клауза за запазване на вече 
придобити права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на 
техните инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, и 
по-специално когато работят с фондове от затворен тип.
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Изменение 1646
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, могат да 
продължат да управляват без 
разрешение и, ако получат 
разрешение, не са длъжни да спазват 
настоящата директива по 
отношение на ФАИ, установени 
преди ...*, при условие че не се 
емитират нови акции и не се 
създават нови интереси в такива 
ФАИ, предлагани в Съюза след ...*.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за запазване на вече придобити 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на техните 
инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, именно  
поради това, че работят с фондове от затворен тип.

Изменение 1647
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото при управлението от 
страна на управляващите лица на 
ФАИ от затворен или отворен тип с 
действително спиране на 
продажбите на ...*, които не поемат 
капиталови ангажименти след ...**, 
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тези лица продължават да 
управляват ФАИ без разрешение 
съгласно настоящата директива до 
...*.
* ОВ (моля посочете дата): датата 
на влизането в сила на настоящата 
директива.
** ОВ моля посочете дата: четири 
години след датата на влизането в 
сила на настоящата директива.
*** ОВ моля посочете дата: 20 години 
след датата на влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Изменение 1648
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 31–33 от настоящата 
директива не се прилагат за 
търгуването на акции или дялове на 
ФАИ, които текущо се предлагат 
публично съгласно проспект, който е 
бил съставен и публикуван в 
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съответствие с Директива 
2003/71/ЕО.

Or. en

Обосновка

Важно е в настоящата директива да се въведе клауза за запазване на вече придобити 
права и да се предостави на лицата, управляващи ФАИ, и особено на техните 
инвеститори, достатъчно време, за да се приспособят към новите мерки, именно  
поради това, че работят с фондове от затворен тип.

Изменение 1649
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Професионалните инвеститори, 
установени в Съюза, които са 
инвестирали на ...* във ФАИ, 
установен в трета държава, могат да 
запазят инвестицията си в такъв 
ФАИ, тъй като се приема, че 
инвестицията е била направена по 
инициатива на професионалния 
инвеститор.
* OВ: моля, посочете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
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investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Изменение 1650
Pascal Canfin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията относно 
инвестиционните политики, 
посочени в член 35 от настоящата 
директива, се прилагат незабавно за 
нови инвестиции.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите се нуждаят от достатъчно време, за да спазят новите изисквания в 
настоящата директивата, за да не бъдат принудени да продават активите си при 
неблагоприятни условия.

Изменение 1651
Pascal Canfin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За инвестиции във ФАИ, който не 
разполага с разрешение и е от отворен 
тип, осъществени преди  ...*, 
инвеститорите разполагат с три 
години, за да спазят настоящата 
директива.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.

Or. en
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Обосновка

Инвеститорите се нуждаят от достатъчно време, за да спазят новите изисквания в 
настоящата директивата, за да не бъдат принудени да продават активите си при 
неблагоприятни условия.

Изменение 1652
Pascal Canfin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За инвестиции във ФАИ, който не 
разполага с разрешение и е от 
затворен тип, осъществени преди ...*, 
изискванията на настоящата 
директива относно инвестиционните 
политики не се прилагат за 
инвеститорите, при условие че не се 
освобождават акции или дялове от 
съответния ФАИ.
* OВ: моля посочете дата: датата, 
посочена в член 54.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите се нуждаят от достатъчно време, за да спазят новите изисквания в 
настоящата директивата, за да не бъдат принудени да продават активите си при 
неблагоприятни условия.

Изменение 1653
Pervenche Berès

Предложение за директива – акт за изменение
Член 51 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a
ФАИ за микрофинансиране
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С цел разработването на подходяща 
регулаторна рамка за класа активи на 
инвестиционните фондове за 
микрофинансиране в съответствие с 
принципа на пропорционалност 
Комисията предлага специфична 
регулаторна рамка за 
инвестиционните фондове за 
микрофинансиране, като ги включва 
например в предложението си за 
изменение на Директива 2009/65/ЕО.

Or. en

Обосновка

Принципът на пропорционалност следва да осигури необходимото регулиране, 
адаптирано към особеностите на определени видове фондове като фондовете за 
микрофинансиране, без да ги изключва от обхвата на настоящата директива. Те 
следва да бъдат включени в предстоящата пета версия на Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 1654
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 52
Директива 2004/39/ЕО
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се
Изменение на Директива 2004/39/EО

В член 19, параграф 6 от Директива 
2004/39/ЕО се добавя следното тире:
„- услугата не е свързана с ФАИ по 
смисъла на член 3, буква а) от 
[Директива xx/xx/EО].“

Or. en

Обосновка

Категоризацията на ФАИ като опростен или сложносъставен инструмент следва да 
продължи да зависи от прилагането на критериите, посочени в член 38 от 
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директивата за прилагане на Директивата за ПФИ.

Изменение 1655
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53
Директива 2009/65/ЕО
Член 50a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Изменение на Директива 2009/…/EО

Директива 2009/XX/EО се изменя 
както следва:
Добавя се следният нов член 50а:
„С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахнат 
несъответствията между 
интересите на дружества, които 
пакетират кредити в търгуеми ценни 
книжа и други финансови 
инструменти (инициатори), и 
ПКИПЦК, които инвестират в 
такива ценни книжа или други 
финансови инструменти, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:
а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
ПКИПЦК да инвестират в ценни 
книжа или други финансови 
инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;
б) качествени изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени от 
ПКИПЦК, които инвестират в 
такива ценни книжа или финансови 
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инструменти.
Тези мерки, предназначени да изменят 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 107, параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Изменението на тази част би наложила изменението на няколко от членовете на 
Директивата за ПКИПЦК с цел въвеждането на „делегираните актове“. Тук не е 
подходящото място да се предлагат такива важни изменения, като вместо това 
Комисията следва да предложи преразглеждане на съответните части на 
Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 1656
Wolf Klinz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53
Директива 2009/65/ЕО
 Член 50a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Изменение на Директива 2009/…/EО

Директива 2009/XX/EО се изменя 
както следва:
Добавя се следният нов член 50а:
„С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахнат 
несъответствията между 
интересите на дружества, които 
пакетират кредити в търгуеми ценни 
книжа и други финансови 
инструменти (инициатори), и 
ПКИПЦК, които инвестират в 
такива ценни книжа или други 
финансови инструменти, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
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определящи изискванията в следните 
области:
а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
ПКИПЦК да инвестират в ценни 
книжа или други финансови 
инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;
б) качествени изисквания, които 
трябва да бъдат изпълнени от 
ПКИПЦК, които инвестират в 
такива ценни книжа или финансови 
инструменти.
Тези мерки, предназначени да изменят 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 107, параграф 2.“

Or. en

Изменение 1657
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53
 Директива 2009/65/ЕО
Член 50a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/XX/EО се изменя 
както следва:

Директива 2009/65/EО се изменя както 
следва:

Добавя се следният нов член 50а: Добавя се следният нов член 50а:

„С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахнат 
несъответствията между интересите на 
дружества, които пакетират 
кредити в търгуеми ценни книжа и 

„С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахнат 
несъответствията между интересите на 
инициаторите по смисъла на член 4, 
параграф 41 от Директива 2006/48/ЕО
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други финансови инструменти 
(инициатори), и ПКИПЦК, които 
инвестират в такива ценни книжа или 
други финансови инструменти, 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи изискванията в 
следните области:

и ПКИПЦК, които инвестират в такива 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, Комисията приема 
делегирани актове, определящи 
изискванията в следните области:

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

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
ПКИПЦК да инвестират в ценни книжа 
или други финансови инструменти от 
този вид, емитирани след 1 януари 
2011 г., включително изискванията 
инициаторът:

i) да запази нетен икономически 
интерес от най-малко 5 % при всяко 
емитиране на ценни книжа и;
ii) да посочи в проспекта или други 
документи, свързани с емисията на 
такива ценни книжа, че има и ще 
поддържа такъв интерес 
(представителство на инициатора); 
и

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от ПКИПЦК, които 
инвестират в такива ценни книжа или 
финансови инструменти.

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от ПКИПЦК, които 
инвестират в такива ценни книжа или 
финансови инструменти.

ПКИПЦК могат да разчитат на 
представителство на инициатора за 
целия период на съществуване на 
такива ценни книжа, когато вземат 
решение дали да инвестиран в такива 
ценни книжа.

Тези мерки, предназначени да изменят 
настоящата директива, като я допълват, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 107, параграф 2.“

Тези актове, предназначени да изменят 
настоящата директива, като я допълват, 
се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в членове 49а, 
49б и 49в.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1658
Sari Essayah

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53
Директива 2009/65/ЕОЧлен 50а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахнат 
несъответствията между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
търгуеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
ПКИПЦК, които инвестират в такива 
ценни книжа или други финансови 
инструменти, Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
изискванията в следните области:

Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да 
гарантират съответствие между 
секторите и да се премахнат 
несъответствията между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
прехвърляеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
ПКИПЦК, които инвестират в такива 
ценни книжа или други финансови 
инструменти. Комисията приема 
правоприлагащи мерки, определящи 
изискванията в следните области:

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на Директивата за ПКИПЦК и Директивата за ФАИ. 
От инвеститорите не следва да се изисква да гарантират, че 
емитентите/инициаторите запазват нетен икономически интерес в неговото 
портфолио, тъй като задължението следва да бъде наложено пряко на 
емитентите/инициаторите. ФАИ имат право да разчитат на представителството 
на емитент/инициатор за периода на съществуване на такива ценни книжа.
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Изменение 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53 а (нов)
Директива 2003/6/ЕО
Член 1 – параграф 1 – точки 7 а и 7 б (нови) и член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a
Изменение на Директива 2003/6/EО

Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 година относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба) се изменя както следва:
1. добавят се следните точки в член 1, 
алинея първа:                                                               
„7a. „Къса продажба“ означава 
продажба на ценна книга, която 
продавачът не притежава, и всяка 
продажба, която приключва чрез 
доставката на ценна книга, взета на 
заем от или за сметка на продавача:
7б. „необезпечена къса продажба“ 
означава къса продажба на ценна 
книга, при която продавачът не е взел 
на заем или не се е споразумял да 
вземе на заем, преди или при 
подаването на нареждането за къса 
продажба, ценната книга, която 
трябва да достави на купувача.“;
2. Създава се следният член:

„Член 5a
С оглед регламентиране на късите 
продажби и забрана на 
необезпечените къси продажби на 
капиталови ценни книжа, 
включително ценни нижа, които 
дават достъп до акции на емитент, 
Комисията приема делегирани 
актове, установяващи изисквания в 
следните области:
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а) задължително отчитане на 
късите продажби от участниците на 
пазара пред компетентните ограни 
на държавата-членка по произход, на 
най-подходящия пазар от гледна 
точка на ликвидността и на 
държавата на учредяване на 
емитента, при преминаване на 
определени прагове на акционерно 
участие, и публично оповестяване на 
това отчитане при преминаване на 
определени прагове на акционерно 
участие;
б) маркиране на нарежданията от 
финансови посредници, така че 
късите продажби да бъдат 
разграничени от други продажби;
в) представяне на документация от 
участниците на пазара, която 
показва, че преди да започнат къса 
продажба или да поемат ангажимент 
за това, те предварително са взели на 
заем акциите или са сключили 
споразумение за това;
г) изискване участниците на пазара 
да доставят продадените от тях 
акции не по-късно от три дни след 
датата на сделката и да откупят
продадените акции, в случай че те не 
бъдат доставени в рамките на този 
период от време;
д) предоставяне на подходящи 
правомощия на компетентните 
органи с оглед санкциониране на 
неспазването на букви от а) до г);
е) предоставяне на подходящи 
правомощия на компетентните 
органи за извънредна забрана на 
установяването или увеличаването 
на нетна къса позиция в капиталови 
ценни книжа, чиято цена е паднала 
значително;
ж) изискване компетентните органи 
да проведат консултации 
посредством Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) преди 
извънредно да забранят 
установяването или увеличаването 
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на нетна къса позиция в капиталови 
ценни книжа на специфичен пазарен 
сегмент или на всички пазари в случай 
на значителен спад на пазара.“.

Or. en

Обосновка

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

Amendment 1660
Pervenche Berès

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53 а (нов)
Директива 2006/48/ЕО
Приложение XI – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a
Изменение на Директива 2006/48/EО 

Добавя се следната точка в 
приложение XI към Директива 
2006/48/EО:
„3a. За целите на определянето, 
което трябва да се направи по силата 
на член 124, параграф 3, в зависимост 
от случая, компетентните органи 
наблюдават по-специално 
експозициите на кредитна 
институция, които представляват 
ливъридж за фондове за 
алтернативни инвестиции в 
съответствие с Директива 2010/.../EО 
[относно лицата, управляващи фондове 
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за алтернативни инвестиции].“.

Or. en

Обосновка

Банките и техните надзорници са отговорни за контрола на риска и следва да 
отговарят за надзора на ливъриджа. Това е необходимо да бъде уточнено чрез 
изменение към директивата за капиталовите изисквания.

Изменение 1661
Bernd Lange

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a
Връзка с други разпоредби на ЕС и 

национални разпоредби
Настоящата директива не накърнява 
процедурите по информиране, 
консултация и, при необходимост, за 
участие, предвидени в националното 
законодателство, по-специално 
съгласно Директиви 2009/38/EО, 
2001/86/EО, 2002/14/EО и 2004/25/EО.

Or. en

Изменение 1662
Jürgen Klute

Предложение за директива – акт за изменение
Член 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a
Връзка с други разпоредби на ЕС и 

национални разпоредби
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Настоящата директива не накърнява 
процедурите по информиране, 
консултация и, при необходимост, за 
участие, предвидени в националното 
законодателство, по-специално 
съгласно Директиви 2009/38/EО, 
2001/86/EО, 2002/14/EО и 2004/25/EО.

Or. en

Изменение 1663
Astrid Lulling

Предложение за директива – акт за изменение
Член 54 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

През този тригодишен период 
държавите-членки могат да 
разрешат на професионалните 
инвеститори в Съюза да инвестират, 
по собствена инициатива, във ФАИ, 
които са установени в рамките на 
Съюза или в трета държава и са 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, установени в трета държава, 
без да изпълняват условията по член 
39. 

Or. en

Обосновка

Тази добавка се прави с цел да се поясни, че в рамките на преходния тригодишен 
период държавите-членки могат да позволят на професионални инвеститори да 
инвестират във ФАИ, които са установени в рамките на или извън Общността и са 
управлявани от лица, управляващи ФАИ, дори и такива лица да не спазват 
изискванията за съответствие на член 39.
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Изменение 1664
Astrid Lulling

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Функции, които лицата, управляващи 
ФАИ, могат да изпълняват:
1. Услуги по управление на 
инвестиции
а) управление на портфейл;
б) управление на риска;
в) оценка на портфейла и определяне 
на стойността на дяловите единици.
2. Административни услуги
а) изчисляване на нетната стойност 
на активите въз основа на 
принципите на оценяване, установени 
в учредителните документи и 
проспектите;
б) поддържане на регистър на 
притежателите на дялове/акции;
в) поддържане на архив на 
операциите;
г) емитиране и обратно изкупуване на 
дялове/акции;
д) предоставяне на правни услуги и 
счетоводни услуги по управление на 
фонда (включително данъчни 
декларации);
е) обработка на запитвания от 
клиенти;
ж) контрол на спазването на 
регулаторните изисквания;
з) разпределяне на доход;
и) плащания по договори 
(включително изпращане на 
сертификати);
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й) предоставяне на услуги по 
месторегистрация.
3. Услуги по предлагане

Or. en

Обосновка

Това приложение се основава на съответното приложение към директива IV за 
ПКИПЦК. Вж. също Приложение I към преразгледаното компромисно предложение 
на председателството от 15 декември 2009 г. и доклада Gauzès (изменение 138).

Изменение 1665
Othmar Karas

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Функции, които лицата, управляващи 
ФАИ,  могат да изпълняват:
1. Управление на инвестиции
а) управление на портфейл;
б) управление на риска.
2. Администриране
а) предоставяне на правни услуги и 
счетоводни услуги по  управление на 
фонда;
б) обработка на запитвания от 
клиенти;
в) оценка на портфейла и определение 
на стойността на дяловите единици 
(включително данъчни декларации);
г) контрол на спазването на 
регулаторните изисквания;
д) поддържане на регистър на 
притежателите на дялове/акции;
е) разпределяне на доход;
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ж) емитиране и обратно изкупуване 
на дялове/акции;
з) плащания по договори 
(включително изпращане на 
сертификати);
и) поддържане на архив на 
операциите.
3. Предлагане.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1666
Thomas Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Функции, които лицата, управляващи 
ФАИ,  могат да изпълняват:
1. Управление на инвестиции
а) управление на портфейл;
б) управление на риска.
2. Администриране
а) предоставяне на правни услуги и 
счетоводни услуги по  управление на 
фонда;
б) обработка на запитвания от 
клиенти;
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в) оценка на портфейла и определение 
на стойността на дяловите единици 
(включително данъчни декларации);
г) контрол на спазването на 
регулаторните изисквания;
д) поддържане на регистър на 
притежателите на дялове/акции;
е) разпределяне на доход;
ж) емитиране и обратно изкупуване 
на дялове/акции;
з) плащания по договори 
(включително изпращане на 
сертификати);
и) поддържане на архив на 
операциите.
3. Предлагане.

Or. en

Изменение 1667
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Управленченски дейности, които 
лицата, управляващи ФАИ, могат да 
изпълняват за целите на настоящата 
директива:
1. Управление на инвестиции
2. Администриране:
а) предоставяне на правни услуги и 
счетоводни услуги по  управление на 
фонда;
б) обработка на запитвания от 
клиенти;
в) оценка на портфейла и определение 
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на стойността на дяловите единици 
(включително данъчни декларации);
г) контрол на спазването на 
регулаторните изисквания;
д) поддържане на регистър на 
притежателите на дялове;
е) разпределяне на доход;
ж) емитиране и обратно изкупуване 
на дялове;
з) плащания по договори 
(включително изпращане на 
сертификати);
и) поддържане на архив на 
операциите.
3. Предлагане.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на управленческите дейности с директивата за 
ПКИПЦК.

Изменение 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
ПОЛИТИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
1. При установяване и прилагане на 
политиките за определяне на 
възнаграждението за тези категории 
персонал, включително висше
ръководство, чиито професионални 
дейности имат съществено 
въздействие върху рисковия профил на 
управлявания от тях ФАИ, лицата, 
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управляващи ФАИ, спазват следните 
принципи:
а) политиката на определяне на 
възнагражденията съответства на и 
насърчава разумното и ефективно 
управление на риска и не поощрява 
поемането на риск, което не 
съответства на рисковите профили, 
правилата на фонда или 
учредителните документи на 
управляваните ФАИ;
б) политиката на определяне на 
възнагражденията е в съответствие 
с бизнес стратегията, целите, 
стойностите и интересите на 
лицуто, управляващо ФАИ, и на 
управлявания от него ФАИ, и включва 
мерки с цел избягване на конфликт на 
интереси;
в) управителният орган в изпълнение 
на своята надзорна функция на лице, 
управляващо ФАИ, приема и 
периодично преразглежда общите 
принципи на политиката на 
определяне на възнагражденията и е 
отговорен за нейното прилагане;
г) прилагането на политиката за 
определяне на възнаграждения 
подлежи, поне веднъж годишно, на 
централизиран и независим вътрешен 
преглед за съответствие с 
политиките и процедурите за 
определяне на възнагражденията, 
приети от управителния орган при 
упражняване на надзорната му 
функция;
д) членовете на персонала, участващи 
в управлението на риска, получават 
възнаграждения в съответствие с 
постигането на целите, свързани с 
техните функции, независимо от 
резултатите на стопанските 
дейности, които контролират;
е) когато възнаграждението е 
обвързано с резултатите, неговият 
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общ размер се основава на разумна 
комбинация от оценката на 
резултатите на отделното лице и на 
съответната стопанска единица или 
ФАИ, както и от цялостните 
резултати на лицето, управляващо 
ФАИ, а при оценката на 
индивидуални резултати се вземат 
предвид финансови, както и 
нефинансови критерии;
ж) оценката на резултатите се 
осъществява за многогодишен период 
от време, който е подходящ спрямо 
жизнения цикъл на ФАИ, управлявани 
от лицето, управляващо ФАИ, за да се 
гарантира, че процесът на оценяване  
се основава на дългосрочните 
резултати и че фактическото 
изплащане на елементите на 
възнаграждението, обвързани с  
резултатите, е разпределено в 
рамките на период, който е съобразен 
с политиката за обратно изкупуване 
на управляваните ФАИ и присъщите 
им инвестиционни рискове; 
з) гарантираното променливо 
възнаграждение се предоставя по 
изключение и единствено във връзка с 
набирането на нови служители и е 
ограничено до първата година;
и) налице е подходящ баланс между 
фиксираните и променливите 
елементи на общото възнаграждение; 
фиксираният елемент представлява 
достатъчно висок дял от общото 
възнаграждение, така че да позволява 
прилагането на напълно гъвкава 
политика за променливите елементи 
на възнаграждението, включително 
възможността да не се изплащат 
променливи елементи на 
възнаграждението;
й) заплащания, свързани с 
преждевременно прекратяване на 
договор, отразяват постигнатите с 
течение на времето резултати и са 
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определени по такъв начин, че да не се 
поощрява неуспехът;
к) измерването на резултатите от 
дейността, използвано за изчисляване 
на променливите елементи на 
възнаграждението или пуловете от 
променливи елементи, включва 
цялостен механизъм за корекция с цел 
интегриране на всички видове 
настоящи и бъдещи рискове;
л) когато бъде открит риск, който 
ако е бил известен в момента на 
изплащане на променливото 
възнаграждение, би бил взет предвид 
при определянето на това 
възнаграждение, част от това 
променливо възнаграждение, която се 
равнява поне на 20 %, може да бъде 
възстановена (чрез искане за 
възстановяване) от лицето, 
управляващо ФАИ, с цел корекция, но 
само доколкото механизмът, 
предвиден в буква м), не е достатъчен 
за извършване на корекцията; 
механизмът за възстановяване на 
средства се прилага за период, който е 
подходящ с оглед на взетите предвид  
рискове при изплащане на 
възнаграждението, но който е не по-
малък от четири години.
м) съществена част, която се равнява  
поне на 50 % от  променливия 
елемент на възнаграждението, се 
отлага за период от време, който е 
уместен с оглед жизнения цикъл и 
политиката на обратно изкупуване 
на дялове на засегнатия ФАИ и е 
надлежно съобразен с естеството на 
рисковете на въпросния ФАИ, но 
който е не по-малък от четири 
години; правото за получаване на 
възнаграждение, чието изплащане се 
извършва съгласно механизма на 
отлагане, настъпва единствено на 
пропорционален принцип; при 
променлив елемент на 
възнаграждението с особено голям 
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размер изплащането на поне 60 % от 
сумата се отлага;
н) променливото възнаграждение, 
включително отложения дял от него, 
се изплаща или може правомерно да 
бъде изплатено, единствено ако е 
устойчиво с оглед на финансовото 
положение на лицето, управляващо 
ФАИ, като цяло и е оправдано с оглед 
на резултатите на стопанската 
единица, ФАИ и съответния 
служител; общият размер на 
променливото възнаграждение се 
намалява значително при слаби или 
отрицателни финансови резултати 
на лицето, управляващо ФАИ, или на 
ФАИ;
о) от служителите се изисква да се 
ангажират да не използват лични 
стратегии за хеджиране или 
застраховане, свързано с 
възнагражденията или 
отговорността, с цел да намалят 
ефекта на разпределянето на риска, 
заложено в механизмите им на 
възнаграждение.
2. Принципите, посочени в точка 1 се 
прилагат както за 
възнагражденията, изплащани от 
лицата, управляващи ФАИ, така и за 
възнагражденията, изплащани от 
самия ФАИ (отсрочено 
възнаграждение).
Точка 1 се прилага за 
възвръщаемостта на инвестиции на 
служителите във ФАИ, управляван 
от лице, управляващо ФАИ, и за 
възнаграждението, изплащано във 
връзка с ликвидация на ФАИ. Точка 1, 
буква м) не се прилага по отношение 
на променливото възнаграждение,  
пряко свързано с възнагражденията,
спечелени от лицето, управляващо 
ФАИ, които не могат да бъдат 
възстановени.
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3. Лицата, управляващи ФАИ, които 
са значителни от гледна точка на 
техния размер или размера на ФАИ, 
които те управляват, на вътрешната 
им организация, както и от гледна 
точка на  характера, обхвата и 
сложността на техните дейности, 
учредяват комитет за определяне на 
възнагражденията. Комитетът за 
определяне на възнагражденията се 
съставя така, че да може да се 
произнася компетентно и независимо 
относно политиките и практиките 
за възнагражденията, както и 
относно създадените стимули за 
управление на риска.
Комитетът за определяне на 
възнагражденията отговаря за 
подготовката на решения относно 
възнагражденията, включително 
такива, които оказват влияние върху 
риска и управлението на риска на 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, или съответните ФАИ и които 
трябва да бъдат взети от 
управителния орган в качеството му 
на орган, упражняващ надзорни 
функции. Комитетът за определяне 
на възнагражденията се 
председателства от член на 
управителния орган, който няма 
изпълнителни функции в 
съответното лице, управляващо 
ФАИ.

Or. en
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Обосновка

Правилата относно възнагражденията следва да включват общи принципи и прости, 
приложими правила, като например процента от променливото възнаграждение, 
който може да бъде възстановен (чрез възстановяване) или дела от променливото 
възнаграждение, който следва да бъде отложен. Предлага се следното правило: поне 
50% следва да бъдат отложени за най-малко четири години; а допълнителни 20% 
могат да бъдат действително възстановени също за период от четири години. Тези 
правила трябва да се прилагат за всички видове възнаграждения.

Изменение 1669
Pascal Canfin

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
ПОЛИТИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
1. При установяване и прилагане на 
политиките за определяне на 
възнаграждението за тези категории 
персонал, включително висше 
ръководство, чиито професионални 
дейности имат съществено 
въздействие върху рисковия профил на 
управлявания от тях ФАИ, лицата, 
управляващи ФАИ, спазват следните 
принципи по начин и до степен, 
които са уместни от гледна точка на 
техния размер и размера на ФАИ, 
които те управляват, вътрешната 
им организация, както и от гледна 
точка на характера, обхвата и 
сложността на техните дейности: 
а) политиката на определяне на 
възнагражденията съответства на и 
насърчава разумното и ефективно 
управление на риска и не поощрява 
поемането на риск, което не 
съответства на рисковите профили, 
правилата на фонда или 
учредителните документи на 
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управляваните ФАИ;
б) политиката на определяне на 
възнагражденията е в съответствие 
с бизнес стратегията, целите, 
стойностите и интересите на 
лицуто, управляващо ФАИ, и на 
управлявания от него ФАИ, и включва 
мерки с цел избягване на конфликт на 
интереси;
в) управителният орган в изпълнение 
на своята надзорна функция на лице, 
управляващо ФАИ, приема и 
периодично преразглежда общите 
принципи на политиката на 
определяне на възнагражденията и е 
отговорен за нейното прилагане;
г) прилагането на политиката за 
определяне на възнаграждения 
подлежи, поне веднъж годишно, на 
централизиран и независим вътрешен 
преглед за съответствие с 
политиките и процедурите за 
определяне на възнагражденията, 
приети от управителния орган при 
упражняване на надзорната му 
функция;
д) членовете на персонала, участващи 
в управлението на риска, получават 
възнаграждения в съответствие с 
постигането на целите, свързани с 
техните функции, независимо от 
резултатите на стопанските 
дейности, които контролират;
е) когато възнаграждението е 
обвързано с резултатите, неговият 
общ размер се основава на комбинация 
от оценката на резултатите на 
отделното лице и на съответната 
стопанска единица или ФАИ, както и 
от цялостните резултати на лицето, 
управляващо ФАИ, а при оценката на 
индивидуални резултати се вземат 
предвид финансови, както и 
нефинансови критерии;
ж) оценката на резултатите се 
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осъществява за многогодишен период 
от време, който е уместен спрямо 
жизнения цикъл на ФАИ, управлявани 
от лицето, управляващо ФАИ, за да се 
гарантира, че процесът на оценяване  
се основава на дългосрочните 
резултати и че фактическото 
изплащане на елементите на 
възнаграждението, обвързани с  
резултатите, е разпределено в 
рамките на период, който е съобразен 
с политиката за обратно изкупуване 
на управляваните ФАИ и присъщите 
им инвестиционни рискове; 
з) не се позволява гарантирано 
променливо възнаграждение;
и) делът на променливите елементи 
на общото възнаграждение е 
ограничен; фиксираният елемент 
представлява достатъчно висок дял 
от общото възнаграждение, така че 
да позволява прилагането на напълно 
гъвкава политика за променливите 
елементи на възнаграждението, 
включително възможността да не се 
изплащат променливи елементи на 
възнаграждението;
й) заплащания, свързани с 
преждевременно прекратяване на 
договор, отразяват постигнатите с 
течение на времето резултати и са 
определени по такъв начин, че да не се 
поощрява неуспехът;
к) измерването на резултатите от 
дейността, използвано за изчисляване 
на променливите елементи на 
възнаграждението или пуловете от 
променливи елементи, включва 
корекция за всички видове настоящи и 
бъдещи рискове;
л) променливото възнаграждение се 
отлага за период от време, който е 
уместен с оглед жизнения цикъл и 
политиката на обратно изкупуване 
на дялове на съответния ФАИ и е 
надлежно съобразен с естеството на 
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рисковете на въпросния ФАИ; за 
фондовете от затворен тип, 
променливото възнаграждение може 
да бъде изплатено единствено при 
ликвидация на ФАИ; за фондовете от 
отворен тип, променливото 
възнаграждение може да бъде 
изплатено единствено след период от 
5 години; правото за получаване на 
възнаграждение, чието изплащане се 
извършва съгласно механизма на 
отлагане, настъпва единствено на 
пропорционален принцип;
м) променливото възнаграждение, 
включително отложения дял от него, 
се изплаща или може правомерно да 
бъде изплатено, единствено ако е 
устойчиво с оглед на финансовото 
положение на лицето, управляващо 
ФАИ, като цяло и е оправдано с оглед 
на резултатите на стопанската 
единица, ФАИ и съответния 
служител; общият размер на 
променливото възнаграждение се 
намалява значително при слаби или 
отрицателни финансови резултати 
на лицето, управляващо ФАИ, или на 
ФАИ;
н) от служителите се изисква да се 
ангажират да не използват лични 
стратегии за хеджиране или 
застраховане, свързано с 
възнагражденията или 
отговорността, с цел да намалят 
ефекта на разпределянето на риска, 
заложено в механизмите им на 
възнаграждение.
2. Принципите, посочени в точка 1, се 
прилагат както за 
възнагражденията, изплащани от 
лицата, управляващи ФАИ, така и за 
възнагражденията, изплащани от 
самия ФАИ (отсрочено 
възнаграждение).
Параграф 1 не се прилага за 
възвръщаемостта от инвестиции на 
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служителите във ФАИ, управляван 
от лице, управляващо ФАИ, нито за 
възнаграждението, изплащано във 
връзка с ликвидация на ФАИ. Точка 1, 
буква л) не се прилага по отношение
на променливото възнаграждение, 
пряко свързано със средствата, 
спечелени от лицето, управляващо 
ФАИ, които не могат да бъдат 
възстановени.
3. Лицата, управляващи ФАИ, които 
са значителни от гледна точка на 
техния размер или размера на ФАИ, 
които те управляват, на вътрешната 
им организация, както и от гледна 
точка на  характера, обхвата и 
сложността на техните дейности, 
учредяват комитет за определяне на 
възнагражденията. Комитетът за 
определяне на възнагражденията се 
съставя така, че да може да се 
произнася компетентно и независимо 
относно политиките и практиките 
за възнагражденията, както и 
относно създадените стимули за 
управление на риска.
Комитетът за определяне на 
възнагражденията отговаря за 
подготовката на решения относно 
възнагражденията, включително 
такива, които оказват влияние върху 
риска и управлението на риска на 
съответните лица, управляващи 
ФАИ, или съответните ФАИ и които 
трябва да бъдат взети от 
управителния орган в качеството му 
на орган, упражняващ надзорни 
функции. Комитетът за определяне 
на възнагражденията се 
председателства от член на 
управителния орган, който няма 
изпълнителни функции в 
съответното лице, управляващо 
ФАИ.

Or. en



PE439.135v01-00 202/202 AM\805044BG.doc

BG
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Чрез подробния характер на политиките за определяне на възнагражденията се 
избягва регулаторен арбитраж.


