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Изменение 310
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се 
постановяват правилата за издаване на 
разрешение за упражняване на дейност, 
за текущата работа и за прозрачността 
на лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции (ФАИ).

С настоящата директива се 
постановяват правилата за издаване на 
разрешение за упражняване на дейност, 
за текущата работа и за прозрачността 
на фондовете за алтернативни 
инвестиции (ФАИ) в Съюза и на 
лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции.

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с директивата за ПКИЦПК, тази директива следва 
основно да регулира продукти (ФАИ), а не само управляващи ФАИ лица.

Изменение 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се 
постановяват правилата за издаване на 
разрешение за упражняване на дейност, 
за текущата работа и за прозрачността 
на лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции (ФАИ).

С настоящата директива се 
постановяват правилата за издаване на 
разрешение за упражняване на дейност, 
за текущата работа и за прозрачността 
на лицата, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции (ФАИ), 
които предоставят услуги по 
управление на един или повече 
фондове за алтернативни 
инвестиции. .
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Or. en

Изменение 312
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Общността 
лица, управляващи фондове за 
алтернативни инвестиции, които 
предоставят управленски услуги на 
един или повече фондове за 
алтернативни инвестиции (ФАИ), 
независимо:

1. Настоящата директива се прилага за 
всички ФАИ и лицата, които ги 
управляват, при условие, че ФАИ:

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондоввете. Първата цел на тази
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.

Изменение 313
Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Общността лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които предоставят 
управленски услуги на един или повече 
фондове за алтернативни инвестиции 
(ФАИ), независимо:

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Съюза лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, или такива, които 
предоставят управленски услуги на един 
или повече ФАИ, чиито инвеститори 
включват има едно или повече 
пребиваващи или установени в Съюза 
лица, независимо:
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Or. en

Обосновка

Защитата на инвеститорите не е свързана с мястото, където лицето, управляващо 
ФАИ, е установено, а с това къде са инвестиращите във ФАИ лица. Когато тези 
инвеститори са в рамките на ЕС, те следва да бъдат защитени.

Изменение 314
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Общността лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които предоставят 
управленски услуги на един или повече 
фондове за алтернативни инвестиции 
(ФАИ), независимо:

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Съюза лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които управляват един 
или повече фондове за алтернативни 
инвестиции (ФАИ), независимо:

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.

Изменение 315
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Общността лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които предоставят 

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Съюза лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които управляват един 
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управленски услуги на един или повече 
фондове за алтернативни инвестиции 
(ФАИ), независимо:

или повече фондове за алтернативни 
инвестиции (ФАИ), независимо:

Or. en

Обосновка

Само едно управляващо лице следва да бъде в качеството на лице, управляващо ФАИ, 
което носи отговорност за изпълнение на изискванията на тази директива.

Изменение 316
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Общността лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които предоставят 
управленски услуги на един или повече 
фондове за алтернативни инвестиции 
(ФАИ), независимо:

1. Настоящата директива се прилага за 
всички установени в Съюза лица, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, които управляват един 
или повече фондове за алтернативни 
инвестиции (ФАИ), независимо:

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява по-общия ефект от доклада Gauzès и компромисното 
предложение на шведското председателство, като понастоящем изглежда, че и 
двете се опитват да гарантират, че само едно-единствено лице е управляващо лице за 
даден ФАИ – подход, с който сме съгласни. Също така приветстваме 
преразгледаната дефиниция на "установен". Според нас е важно да се изясни, че 
управляващи ФАИ лица със седалище извън ЕС могат да бъдат третирани като 
установени в ЕС чрез един или повече клонове. Би било полезно да се изясни, че това е 
намерението при употребата на думата "установен".
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Изменение 317
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали ФАИ е установен в или извън 
Общността;

а) се предлагат на инвеститори от 
ЕС, независимо дали ФАИ е установен в 
или извън Съюза;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондовете. Първата цел на тази 
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.

Изменение 318
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали ФАИ е установен в или извън 
Общността;

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.
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Изменение 319
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали ФАИ е установен в или извън 
Общността;

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с предложеното компромисно предложение на шведското 
председателство.

Изменение 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали ФАИ е установен в или извън 
Общността;

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..
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Изменение 321
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали лицето, управляващо ФАИ, 
предоставя услугите си пряко или 
посредством делегиране;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.

Изменение 322
Wolf Klinz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали лицето, управляващо ФАИ, 
предоставя услугите си пряко или 
посредством делегиране;

заличава се

Or. en

Обосновка

Синхронизиране с настоящото общностно законодателство.
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Изменение 323
Pascal Canfin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали лицето, управляващо ФАИ, 
предоставя услугите си пряко или 
посредством делегиране;

б) инвестират в ЕС, независимо дали 
ФАИ е установен във или извън 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондовете. Първата цел на тази 
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.

Изменение 324
Pascal Canfin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали ФАИ спада към 
инвестиционни дружества от 
отворен или затворен тип; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондовете. Първата цел на тази 
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.
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Изменение 325
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали ФАИ спада към 
инвестиционни дружества от 
отворен или затворен тип; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да се изключат фондове от затворен тип заедно с корпоративните 
инструменти като цяло.  Включването на ФАИ независимо от юридическата 
структура изисква да се направят конкретни изключения, които е най-уместно да се 
включат в член 2, параграф 2.  Този режим и условията във връзка с паспорта следва 
да се прилагат независимо къде е установен даден ФАИ, ако той има постоянно 
място на извършване на стопанска дейност в Общността.

Изменение 326
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали ФАИ е учреден съгласно 
договорното право, съгласно 
тръстовото право, по устав или в 
друга правна форма.

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.
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Изменение 327
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - алинея 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) юридическата структура на ФАИ 
или на лицето, управляващо ФАИ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондовете. Първата цел на тази 
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.

Изменение 328
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - алинея 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) юридическата структура на ФАИ или 
на лицето, управляващо ФАИ.

г) юридическата структура на лицето, 
управляващо ФАИ.

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.
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Изменение 329
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - алинея 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) юридическата структура на ФАИ или 
на лицето, управляващо ФАИ.

г) юридическата структура на лицето, 
управляващо ФАИ и, при прилагане на 
условията на член 2, параграф 2, 
юридическата структура на ФАИ.

Or. en

Изменение 330
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които законът, по 
който е организиран ФАИ, изисква 
учредяване на съвет на директорите 
или друг управителен орган и ФАИ не 
определи лице, управляващо ФАИ, то 
този ФАИ се счита за лице, 
управляващо ФАИ, за целите на 
настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с въпроса за корпоративното управление, който не бе 
включен в първоначалното предложение на Комисията и беше въведен също така от 
доклада Gauzès (вж. изменение 23). Предложеният от шведското председателство 
член 3а не е задължителен за решаване на този въпрос.
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Изменение 331
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които законът, по 
който е организиран ФАИ, изисква 
учредяване на съвет на директорите 
или друг управителен орган и 
управителният орган е отговорен за 
изпълнението на управленските 
функции по отношение на ФАИ, то 
тогава ФАИ се счита за лице, 
управляващо ФАИ, за целите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде изменена, за да се гарантира, че ФАИ с управителен 
орган – например съвет на директорите – който носи цялостна отговорност за 
управлението, се третират като лица, управляващи ФАИ и подлежащи на 
изискванията на директивата.  Иначе ще бъде трудно да се прилагат разпоредбите 
на директивата към подобни ФАИ и техните управители.

Изменение 332
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение съгласно 
настоящата директива да 
предоставят управленски услуги на 
един или повече ФАИ, имат също 
право да предлагат дялове или чести 
от тези ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността, при 
условие че са спазени условията, 
изложени в глава VІ и, когато е 

заличава се
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приложимо, в член 35.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде с фокус върху фондовете. Първата цел на тази 
директива следва да бъде регулирането на нерегулирани фондове (ФАИ), предлагани на 
европейски инвеститори или инвестиращи на европейски пазари.

Изменение 333
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение съгласно 
настоящата директива да предоставят 
управленски услуги на един или повече 
ФАИ, имат също право да предлагат 
дялове или чести от тези ФАИ на 
професионални инвеститори в 
Общността, при условие че са спазени 
условията, изложени в глава VІ и, 
когато е приложимо, в член 35.

Лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение съгласно 
настоящата директива да управляват
един или повече ФАИ, имат също право 
да предлагат акции или дялове от тези 
ФАИ на професионални инвеститори в 
Съюза, при условие че са спазени 
условията, изложени в глава VІ и, 
когато е приложимо, в член 35.

Or. en

Обосновка

Приветстваме предложеното ново компромисно предложение на шведското 
председателство.

Изменение 334
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, които са Лицата, управляващи ФАИ, които са 
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получили разрешение съгласно 
настоящата директива да предоставят 
управленски услуги на един или повече 
ФАИ, имат също право да предлагат 
дялове или чести от тези ФАИ на
професионални инвеститори в 
Общността, при условие че са спазени 
условията, изложени в глава VІ и, 
когато е приложимо, в член 35.

получили разрешение съгласно 
настоящата директива да управляват
един или повече ФАИ, имат също право 
да предлагат акции или дялове от тези 
ФАИ на професионални инвеститори в 
Съюза, при условие че са спазени 
условията, изложени в глава VІ и, 
когато е приложимо, в член 35.

Or. en

Обосновка

Само едно управляващо лице следва да бъде в качеството на лице, управляващо ФАИ, 
което носи отговорност за изпълнение на изискванията на тази директива.

Изменение 335
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Членове 19 до 30 се прилагат за 
всички ФАИ, предлагани на пазара в 
Съюза, независимо от това къде са 
установени и дали са със седалище в 
Съюза или не.

Or. en

Изменение 336
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Членове 19 до 30 се прилагат за 
всички ФАИ, предлагани на пазара в 
Съюза, независимо от това къде са 
установени и дали са със седалище в 
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Съюза.

Or. en

Обосновка

Обхватът на директивата следва да включи всички ФАИ, в които инвестират  
инвеститори от ЕС и всички операции на ФАИ и на управляващи ФАИ лица с произход 
от ЕС или извън ЕС на финансовите пазари в ЕС. Така се решава въпросът за 
"отпечатъка" на лицата, управляващи ФАИ, за фондовете, които не са установени в 
ЕС, и проблемът за офшорните фондове, които се използват за цели, свързани с 
данъци и регулаторен арбитраж. 

Изменение 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2  – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Членове 31 до 33 не се прилагат за 
предлагането на пазара на акции или 
дялове от ФАИ, които са в процес на 
публично предлагане съгласно 
проспект, изготвен и публикуван в 
съответствие с Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 4 ноември 2003 година 
относно проспекта, който следва да 
се публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване1

1  OВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 64.

Or. en

Обосновка

Важно е в директивата да се въведе клауза за изключение относно заварени случаи и 
на управляващите ФАИ лица и особено на техните инвеститори да бъде 
предоставено достатъчно време да се пригодят към новите мерки, особено тъй като 
те работят с фондове от затворен тип.
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Изменение 338
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Настоящата директива не 
възпрепятства, нито ограничава 
инвеститорите да се разпореждат с 
притежавани от тях акции или 
дялове от ФАИ на капиталовия пазар.  
Тези инвеститори или техни 
посредници могат да предлагат или 
да предават такива акции или дялове 
на инвеститори в дадена държава-
членки в съответствие с нейното 
националното право.  Въпреки това в 
случаите, когато това предлагане или 
предаване е по инициатива на лицето, 
управляващо подобен ФАИ, за целите 
на настоящата директива то се 
счита за предлагане на пазара от 
страна на лицето, управляващо ФАИ.

Or. en

Обосновка

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Изменение 339
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящата директива не се 
прилага за:

заличава се

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 
ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;
б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ, установени в Общността и не 
предлагат ФАИ в Общността;
в) ПКИПЦК или техните 
управляващи или инвестиционни 
дружества, получили разрешение в 
съответствие с Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК];
г) институции, които са в обхвата на 
Директива 2006/48/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 година относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена);
д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно 
осигуряване;
е) институции, които са в обхвата на 
Първа директива 73/239/EИО на 
Съвета от 24 юли 1973 година 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби за 
започване и упражняване на дейност 
по пряко застраховане, различно от 
животозастраховане, Директива 
2002/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 ноември 2002 година 
относно животозастраховането и 
Директива 2005/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 ноември 
2005 година относно 
презастраховането и за изменение на 
Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО 
на Съвета, както и на Директиви 
98/78/EО и 2002/83/EО.
ж) международни институции като 
Световната банка, МВФ, ЕЦБ, ЕИБ, 
други супранационални институции и 
подобни международни организации, в 
случай че такива институции или 
организации управляват един или 
повече ФАИ.

Or. de

Изменение 340
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 

заличава се
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ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

Or. en

Обосновка

Регулирането на хедж фондове и фондове за дялово участие трябва да обхваща 
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички.
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, като 
основание за по-високи прагове е нереалистично. Праговете и възможностите за 
освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за „творчество“ в счетоводството 
от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се избегне регулацията.

Изменение 341
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 
ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 

заличава се
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не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

Or. en

Обосновка

Регулирането на хедж фондове и фондове за дялово участие трябва да обхваща 
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички.
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, като 
основание за по-високи прагове е нереалистично. Праговете и възможностите за 
освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за „творчество“ в счетоводството 
от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се избегне регулацията.

Изменение 342
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 
ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

заличава се

Or. en

Обосновка

В обхвата на настоящата директива следва да се включат всички фондове, за да се 
постигне целта за защита на инвеститорите.
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Изменение 343
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 
ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвежда се лек режим за управляващи ФАИ лица, които не са със системно значение.
Основният приоритет на настоящата директива е да обхване системния риск. За да 
се намалят до минимум страничните вреди, причинени от подхода "една разпоредба е 
подходяща за всички", лицата, управляващи малки портфейли от ФАИ, следва да са 
длъжни само да се регистрират и да изпълняват задълженията за прозрачност, 
посочени в членове 19-21.
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Изменение 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които 
пряко или непряко посредством 
дружество, с което управляващите 
ФАИ лица имат общо управление или 
контрол, или чрез съществено пряко 
или непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването 
на ливъридж, не надхвърлят общо 100 
млн. евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и 
не предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да се прилага към всички лица, управляващи ФАИ, без 
възможност за освобождаване въз основа на размера на управляваните активи. Иначе 
ще се създаде значителен стимул за управляващите лица да създават фондове, които 
са малко под прага, и да намират начини да делегират колкото могат повече от 
своите функции на външни доставчици на услуги и "съветници". Това би попречило на 
целта на директивата да се обхванат всички участници във финансовата индустрия.

Изменение 345
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, 
с което управляващите ФАИ лица 

а) управляващи ФАИ лица, които 
управляват ФАИ, чиито общи 
управлявани активи, включително 
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имат общо управление или контрол, 
или чрез съществено пряко или 
непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
ФАИ, които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят 1 млрд. евро 
или 1,5 млрд. евро, когато ФАИ се 
състои от инвестиции, които а) не 
използват ливъридж; и б) не предвиждат 
право на обратно изкупуване в срок от 5 
години след датата на учредяване на
ФАИ; За целите на изчисляването на 
подобни прагове:

i) ФАИ, управлявани от управляващи 
ФАИ лица или чието управление е 
делегирано от такива лица на 
предприятие от същата група като 
управляващото ФАИ лице, се 
сумират;

ii) по отношение на ФАИ, които а) не 
използват ливъридж; и б) не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на ФАИ, 
праговете се прилагат спрямо 
нетното капиталово участие на 
инвеститорите във ФАИ.

Or. en

Обосновка

От ключово значение е тази директива да има пропорционален подход и да не 
натоварва прекомерно лицата, управляващи малки портфейли от ФАИ. 

Изменение 346
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, 

а) управляващи ФАИ лица, които 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
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с което управляващите ФАИ лица 
имат общо управление или контрол, 
или чрез съществено пряко или 
непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито управлявани 
активи, включително активи, придобити 
чрез използването на ливъридж, не 
надхвърлят общо 100 млн. евро или 500 
млрд. евро, когато портфейлът на ФАИ 
се състои от ФАИ, които не използват 
ливъридж и не предвиждат право на 
обратно изкупуване в срок от 5 години 
след датата на учредяване на всеки
ФАИ;

общи управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 500 млн. 
евро или 1 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от 
инвестиции, които а) не използват 
ливъридж и б) не предвиждат право на 
обратно изкупуване в срок от 5 години 
след датата на учредяване на ФАИ; За 
целите на изчисляването на подобни 
прагове: 

i) портфейлите на ФАИ, управлявани 
от управляващи ФАИ лица или чието 
управление е делегирано от такива 
лица на предприятие от същата 
група като управляващото ФАИ лице, 
се сумират;
ii) по отношение на ФАИ, които а) не 
използват ливъридж и б) не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на ФАИ, 
праговете се прилагат спрямо общия 
обем на участието на 
инвеститорите във ФАИ. 

Or. en

Обосновка

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 
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Изменение 347
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, 
с което управляващите ФАИ лица 
имат общо управление или контрол, 
или чрез съществено пряко или 
непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

а) управляващи ФАИ лица, които 
управляват ФАИ, чиито общи 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят 500 млн. евро 
или 1 млрд. евро, когато ФАИ се състои 
от инвестиции, които а) не използват 
ливъридж; и б) не предвиждат право на 
обратно изкупуване в срок от 5 години 
след датата на учредяване на ФАИ; За 
целите на изчисляването на подобни 
прагове:

i) ФАИ, управлявани от управляващи 
ФАИ лица или чието управление е 
делегирано от такива лица на 
предприятие от същата група като 
управляващото ФАИ лице, се 
сумират;
ii) по отношение на ФАИ, които а) не 
използват ливъридж и б) не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на ФАИ, 
праговете се прилагат спрямо 
нетното капиталово участие на 
инвеститорите във ФАИ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 348
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 1 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ; За 
целите на изчисляването на подобни 
прагове: 
i) портфейлите на ФАИ, управлявани 
от управляващото ФАИ лице или 
чието управление е делегирано от 
това лице, се включват, но 
портфейлите, чието управление е 
делегирано на управляващото ФАИ 
лице, се изключват;
ii) по отношение на ФАИ, които не 
използват ливъридж и нямат права 
на обратно изкупуване, които могат 
да бъдат упражнени в срок от 5 
години след датата на учредяване на 
ФАИ, праговете се прилагат към 
общото участие на инвеститорите 
във ФАИ, а не към сумата на 
активите под управление. 
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Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да отчете по-добре специфичните особености 
на различните видове ФАИ и да избегне ситуация, при която малките и средните 
дружества се изправят пред тежко административно бреме, като същевременно се 
гарантира надзорът. 

Изменение 349
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, 
с което управляващите ФАИ лица 
имат общо управление или контрол, 
или чрез съществено пряко или 
непряко участие, управляват 
портфейли от ФАИ, чиито управлявани 
активи, включително активи, придобити 
чрез използването на ливъридж, не 
надхвърлят общо 100 млн. евро или 500 
млрд. евро, когато портфейлът на ФАИ 
се състои от ФАИ, които не използват 
ливъридж и не предвиждат право на 
обратно изкупуване в срок от 5 години 
след датата на учредяване на всеки
ФАИ;

а) управляващи ФАИ лица, които 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 1 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които а) не използват ливъридж и б) не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на ФАИ;

За целите на изчисляването на 
подобни прагове:
i) портфейлите на ФАИ, управлявани 
от управляващи ФАИ лица или чието 
управление е делегирано от такива 
лица на предприятие от същата 
група като управляващото ФАИ лице, 
се сумират;
ii) по отношение на ФАИ, които а) не 
използват ливъридж и б) нямат права 
на обратно изкупуване, които могат 
да бъдат упражнени в срок от 5 
години след датата на учредяване на 
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ФАИ, праговете се прилагат към 
общото участие на инвеститорите 
във ФАИ, а не към сумата на 
активите под управление.

Or. en

Изменение 350
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 500 млн. 
евро или 1 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на извършване на 
първоначалната инвестиция във всеки 
ФАИ; въпреки това подобни ФАИ 
подлежат на регистриране в 
държавите-членки по произход;

Or. en

Обосновка

На мнение е, че "страничните вреди", причинявани от предложената понастоящем 
директива, не са оправдани.  Тъй като много продукти в обхвата на директивата 
относно управляващи ФАИ лица са регулирани на подходяща национална основа, 
следва да прецизираме регулаторните си усилия с цел затваряне на вратичките в 
съществуващата регулация по разумен начин. 
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Изменение 351
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 100 млн. 
евро или 500 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

а) управляващи ФАИ лица, които пряко 
или непряко посредством дружество, с 
което управляващите ФАИ лица имат 
общо управление или контрол, или чрез 
съществено пряко или непряко участие, 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи, включително 
активи, придобити чрез използването на 
ливъридж, не надхвърлят общо 200 млн. 
евро или 1 млрд. евро, когато 
портфейлът на ФАИ се състои от ФАИ, 
които не използват ливъридж и не 
предвиждат право на обратно 
изкупуване в срок от 5 години след 
датата на учредяване на всеки ФАИ;

Or. en

Обосновка

По-ниският праг на средства под управление ще има пренебрежимо въздействие върху 
риска за системата, чието преодоляване има за цел директивата; той обаче ще 
създаде нормативни разходи за по-малките фондове, които най-малко могат да си ги 
позволят. 

Изменение 352
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) управляващи дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
законодателство, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране, които се 
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предлагат на пазара единствено в 
тяхната държава-членка по 
произход;

Or. en

Изменение 353
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ, установени в Общността и не 
предлагат ФАИ в Общността;

заличава се

Or. en

Обосновка

Неоправдан текст предвид новото определение на обхвата в изменение 26.

Изменение 354
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не 
предоставят управленски услуги на
ФАИ, установени в Общността и не 
предлагат ФАИ в Общността;

б) установени в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, които не 
управляват ФАИ, установени в Съюза 
и не предлагат ФАИ в Съюза освен 
изключения за частно предлагане, 
позволени за ФАИ съгласно 
националното законодателство на 
държава-членка;

Or. en
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Обосновка

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Изменение 355
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не 
предоставят управленски услуги на
ФАИ, установени в Общността и не 
предлагат ФАИ в Общността;

б) установени в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, които не 
управляват ФАИ, установени в Съюза 
и не предлагат ФАИ в Съюза освен 
изключения за частно предлагане, 
позволени за ФАИ съгласно 
националното законодателство на 
държава-членка; 

Or. en

Изменение 356
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не 
предоставят управленски услуги на
ФАИ, установени в Общността и не 

б) установени в Съюза лица, 
управляващи ФАИ, които не 
управляват ФАИ, установени в Съюза 
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предлагат ФАИ в Общността; и не предлагат ФАИ в Съюза;

Or. en

Обосновка

Само едно управляващо лице следва да бъде в качеството на лице, управляващо ФАИ, 
което носи отговорност за изпълнение на изискванията на тази директива.

Изменение 357
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установени в Общността лица, 
управляващи ФАИ, които не
предоставят управленски услуги на 
ФАИ, установени в Общността и не
предлагат ФАИ в Общността;

б) управление от управляващо ФАИ 
лице на ФАИ, които не са установени в 
Съюза и не се предлагат в Съюза;

Or. en

Обосновка

По дефиниция всички фондове от трети държави са ФАИ. Ако управляващо ФАИ лице 
от ЕС управлява в трети държави фондове, които не се предлагат на пазара в ЕС, 
няма нужда да се прилагат правилата на ЕС към тази дейност, тъй като това би 
довело до утежняващи застъпвания и непоследователност на правила относно 
дейност, която няма измерение, засягащо единния пазар. Подобно ограничение ще 
доведе само до това, че лица от ЕС, управляващи инвестиционни дейности, няма да 
могат да се конкурират с управляващи лица извън ЕС за работа, възлагана от фондове 
извън ЕС.
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Изменение 358
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) управляващи ФАИ лица, които 
предоставят управленски услуги 
изключително за своите предприятия 
майки, за своите дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
дружества на дружеството майка;

Or. en

Изменение 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече ФАИ 
изключително за своите предприятия 
майки, за своите дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
дружества на дружеството майка;

Or. en

Обосновка

За да се избегнат нежелателни и непропорционални последици и за да се намалят до 
минимум страничните щети, известно ограничено освобождаване следва да бъде 
предвидено. Индустриалните холдингови дружества са подобно изключение.
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Изменение 360
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) управляващи ФАИ лица, 
доколкото те управляват един или 
повече ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са самите 
управляващи лица или техните 
предприятия майки, дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
дружества на дружеството майка, 
стига никой от тези инвеститори 
да не е сам по себе си ФАИ;

Or. en

Изменение 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ПКИПЦК или техните 
управляващи или инвестиционни 
дружества, получили разрешение в 
съответствие с Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК];

заличава се

Or. en
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Изменение 362
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ПКИПЦК или техните управляващи 
или инвестиционни дружества, 
получили разрешение в съответствие с 
Директива 2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК];

в) ПКИПЦК или техните управляващи 
или инвестиционни дружества, 
получили разрешение в съответствие с 
Директива 2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК], доколкото тези 
управленски или инвестиционни 
дружества не управляват ФАИ;

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с предложеното в доклада Gauzès изменение.

Изменение 363
Syed Kamall

Предложение за директива
Article 2 – paragraph 2 – point d

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) институции, които са в обхвата на 
Директива 2006/48/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 година относно предприемането 
и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена);

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с предложеното както в компромисното предложение на шведското 
председателство, така и в доклада Gauzès изменение.  Не е оправдано да се дава на 
кредитните институции специфично изключение по тази директива – това просто би 
нарушило равните условия на дейност на различните класове регулирани образувания.
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Изменение 364
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване;

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО), включително, където е 
приложимо, структурите, които 
отговарят за управлението на ИППО 
и които действат от тяхно име, 
посочени в член 2, параграф 1 от тази 
директива или посочените съгласно 
член 19, параграф 1 от същата 
директива лица, управляващи 
вложенията, ако те не управляват 
ФАИ, установени в Съюза;

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с предложеното компромисно предложение на шведското 
председателство.

Изменение 365
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване;

д) институция, попадаща в обхвата 
на член 2, параграф 1 от Директива 
2003/41/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 година относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване, включително както е 



AM\806449BG.doc 39/128 PE438.497v02-00

BG

приложена в член 3 от Директива 
2003/41/ЕО, но като се изключват 
институции в обхвата на член 2, 
параграф 2, буква б) от Директива 
2003/41/ЕО. При определяне на това, 
дали за целите на настоящата 
директива една институция е в 
обхвата на член 2, параграф 1 от 
Директива 2003/41/ЕО, всякакво 
неприлагане от държава-членка на 
директивата съгласно член 5 от 
Директива 2003/41/ЕО не се взема под 
внимание.

Or. en

Обосновка

Пенсионните фондове следва да се изключат от обхвата на директивата. Текстът на 
определението следва да се коригира, за да се гарантира, че малки местни 
институции, необхванати от Директивата за ИППО поради национална 
компетентност с цел да се намали административното бреме, не трябва да искат 
разрешение по Директивата за лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 366
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване;

д) институция, попадаща в обхвата 
на член 2, параграф 1 от Директива 
2003/41/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 юни 2003 година относно 
дейностите и надзора на институциите 
за професионално пенсионно 
осигуряване, включително както е 
приложена от член 3 от Директива 
2003/41/ЕО, но като се изключват 
институции в обхвата на член 2, 
параграф 2, буква б) от Директива 
2003/41/ЕО. При определяне на това, 
дали за целите на настоящата 
директива една институция е в 
обхвата на член 2, параграф 1 от 
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Директива 2003/41/ЕО, всякакво 
неприлагане от държава-членка на 
директивата съгласно член 5 от 
Директива 2003/41/ЕО не се взема под 
внимание.

Or. en

Обосновка

Текстът на определението следва да се коригира, за да се гарантира, че малки местни 
институции, необхванати от Директивата за ИППО поради национална 
компетентност с цел да се намали административното бреме, не трябва да искат 
разрешение по Директивата за лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 367
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване;

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване, 
при условие, че те не извършват 
дейност като ФАИ;

Or. en

Обосновка

Пенсионни фондове, извършващи дейност като ФАИ, следва да бъдат обхванати от 
директивата.
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Изменение 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) институции, които са в обхвата на 
Директива 2003/41/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 юни 
2003 година относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно 
осигуряване;

д) национални, регионални и местни 
правителства и органи или 
институции, които управляват 
фондове, поддържащи системи за 
социално и пенсионно осигуряване;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да гарантира, че публични и непублични институции и органи, 
отговорни за системи за социално и пенсионно осигуряване (включително институции 
за професионално пенсионно осигуряване) няма да бъдат включени в обхвата на 
Директивата за лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) национални, регионални и местни 
правителства и правителствени 
инвестиционни предприятия, както и 
органи или институции, които 
управляват фондове, поддържащи 
системи за социално и пенсионно 
осигуряване;

Or. en

Обосновка

Правителствени органи, както и системи за социално и пенсионно осигуряване следва 
да бъдат изключени.
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Изменение 370
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) всяко лице или образувание, 
доколкото то инвестира единствено 
за своя сметка; 

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с принципа, залегнал в основата на предложената нова алинея еа) в 
доклада Gauzès, но не виждаме защо следва той да бъде ограничен до определен тип 
образувание. Всяко образувание или лице, което действа единствено за своя сметка, 
следва да се изключи от действието на директивата.

Изменение 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) управляващи ФАИ лица, които 
управляват фондове за дялово участие 
или фондове от затворен тип;

Or. en

Обосновка

Въвеждането на клауза за изключение относно заварени случаи, например за 
изключване от обхвата на съществуващи лица, които управляват ФАИ за дялово 
участие и ФАИ за дялово участие, е абсолютно необходимо, тъй като условията на 
съществуващите ФАИ за дялово участие са договорени без оглед на разходите и 
задълженията, които директивата ще наложи на ФАИ. Тъй като малките ФАИ за 
дялово участие не засягат вътрешния пазар, малко вероятно е да получат някакви 
предимства от паспортни права и вероятно ще се затруднят от бремето за 
постигане на съответствие и увеличените разходи, подобни ФАИ следва да бъдат 
изключени от обхвата на директивата.
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Изменение 372
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) управленски дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
право, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране, предлагани 
на пазара единствено в държавата-
членка по произход;

Or. en

Обосновка

Изцяло национални ФАИ не създават системен риск, тъй като те често са строго 
регулирани фондове за услуги на дребно, много от които са управлявани подобно на 
ПКИЦПК.

Изменение 373
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) регулирани на национално 
равнище предприятия за колективно 
инвестиране, предлагани на пазара 
единствено в държавата-членка по 
произход;

Or. en

Обосновка

Изцяло национални ФАИ не създават системен риск, тъй като те често са строго 
регулирани фондове за услуги на дребно, много от които са управлявани подобно на 
ПКИЦПК.
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Изменение 374
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) управляващи ФАИ лица, които 
предоставят управленски услуги 
изключително за своите предприятия 
майки, за своите дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
предприятия на предпирятието 
майка;

Or. en

Обосновка

Изключване на управляващи активи лица, които не предоставят услуги на трети 
страни.

Изменение 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жд) вътрешно управлявани 
дружества, които не предоставят на 
своите акционери никакви права на 
обратно изкупуване или откупуване, 
инвестират дългосрочно предимно в 
прехвърляеми ценни книжа, не 
използват или използват ограничен 
ливъридж и техните акции се 
търгуват на регулиран в рамките на 
ЕС пазар.

Or. en
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Обосновка

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Изменение 376
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) схеми за участие на 
работниците.

Or. en

Обосновка

Схемите за участие на работниците следва да се изключат от обхвата на 
директивата.

Изменение 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) схеми за участие на 
работниците.

Or. en
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Обосновка

Схемите за участие на работниците следва да се изключат.

Изменение 378
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) схеми за участие на 
работниците.

Or. en

Изменение 379
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) схеми за участие на 
работниците;

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с измененията, предложени в компромисното предложение на 
шведското председателство и в доклада Gauzès .

Изменение 380
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жж) управляващи ФАИ лица по 
отношение на ФАИ, чиито 
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инвеститори (всички инвеститори) 
са бивши или настоящи членове, 
акционери, директори, длъжностни 
лица, изпълнителни ръководители 
или служители на управляващото 
ФАИ лице или на кой да е член от 
групата му и/или които консултират 
или предоставят услуги на ФАИ или 
на управляващото ФАИ лице и на 
предприятията от групата му, и/или 
на други разрешени бенефициери по 
схеми за осигуряване на заетост;

Or. en

Обосновка

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Изменение 381
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жз) институции или организации, 
контролирани от национални, 
регионални и местни правителства и 
институции, които управляват 
фондове, поддържащи системи за 
социално и пенсионно осигуряване, ако 
подобни институции или организации 
управляват един или няколко ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изключване на публичния рисков капитал от обхвата.
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Изменение 382
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жи) колективни предприятия, които 
са адекватно регулирани по 
съответното национално 
законодателство на държавата-
членка, в която са установени, и 
които са предлагани на пазара 
единствено в тази държава-членка;

Or. en

Обосновка

Изменение 383
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жй) предприятия със специално 
предназначение, създадени с цел 
секюритизация на някои активи. 

Or. en



AM\806449BG.doc 49/128 PE438.497v02-00

BG

Изменение 384
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жй) предприятия със специално 
предназначение за секюритизация.

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с измененията, предложени в компромисното предложение на 
шведското председателство и в доклада Gauzès .

Изменение 385
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жк) индустриални холдингови 
дружества, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани 
дружества, в които имат контролен 
пакет, с цел изпълняване на 
индустриална бизнес стратегия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 386
Marta Andreasen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жл) инвестиционни посредници от 
затворен тип, чиито акции се 
търгуват публично на борсата.

Or. en

Обосновка

Дружества, чиито акции се търгуват публично на борсата, които извършват 
дейността на инвестиционни посредници от затворен тип, нямат управляващи лица и 
се управляват от служители. Съветът на директорите, който се отчита пред 
акционерите, отговаря за риска и инвестиционната стратегия.

Изменение 387
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж м (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жм) управляващи ФАИ лица, 
доколкото те управляват един или 
повече ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са предприятията 
майки или дъщерните предприятия на 
управляващото ФАИ лице или други 
дъщерни предприятия на 
предприятието майка, стига никой 
от тези инвеститори да не е сам по 
себе си ФАИ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 388
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж м (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жм) управляващи ФАИ лица, 
доколкото те управляват един или 
повече ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са предприятията 
майки или дъщерните предприятия 
на управляващото ФАИ лице или 
други дъщерни предприятия на 
предприятието майка, стига никой 
от тези инвеститори да не е сам по 
себе си ФАИ.

Or. en

Обосновка

Клауза за изключване на управляващи лица, когато те управляват инвестиции с 
произход от същата група, е оправдана.  Не се предизвиква допълнителен риск за 
финансовите пазари. Тъй като тези фондове често се използват в рамките на банкови 
или застрахователни групи, тези финансови институции вече трябва надлежно да 
създадат условия срещу риска в съответствие с надзорното законодателство. Освен 
това и тази защита на инвеститорите не е необходима в такава ситуация на 
инвестиции в рамките на една и съща група.
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Изменение 389
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж м (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жм) управляващи ФАИ лица, 
доколкото те управляват един или 
повече ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са самите управляващи 
лица или техните  преки или непреки 
предприятия майки или дъщерни 
предприятия, или други дъщерни 
предприятия на тези преки или 
непреки предприятия майки;

Or. en

Обосновка

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Изменение 390
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж н (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жн) управляващи ФАИ лица, 
упълномощени по силата на 
националното законодателство да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ, предлагани на пазара 
единствено в държавата-членка по 
произход;

Or. en
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Изменение 391
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж о (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жо) управляващи ФАИ лица, 
управляващи единствено 
предприятия за колективно 
инвестиране, които инвестират само 
в акции или други ценни книжа, 
даващи правото за притежаване на 
капитал от дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар или подобни допуснати за 
търгуване на регулиран пазар ценни 
книжа, при условие, че са ангажирани 
да задържат тези ценни книжа, 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, за минимален период от [една 
година].

Or. en

Изменение 392
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жп) управленски дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
право, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране, предлагани 
на пазара единствено в държавата-
членка по произход;

Or. en
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Обосновка

Изменение 393
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жп) управленски дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
право, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране, предлагани 
на пазара единствено в държавата-
членка по произход;

Or. en

Обосновка

След като няма доказана необходимост за регламент на ЕС за чисто националното 
управление на регулирани инвестиционни фондове без значение за цялата система и 
тяхното предлагане на местния пазар, предложението за директива предизвиква 
безпокойство във връзка с принципа на субсидиарност, определен в член 5, параграф 2 
от Договора за създаване на Европейската общност.

Изменение 394
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жп) управленски дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
право, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране, предлагани 
на пазара единствено в държавата-
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членка по произход;

Or. en

Обосновка

В приложение на принципа на субсидиарност (член 5, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз). Изключване от приложното поле на изцяло националните ФАИ без 
трансгранично разпределение и на техните мениджъри. 

Изменение 395
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жп) управленски дружества, получили 
разрешение съгласно националното 
право, които предоставят 
управленски услуги на регулирани на 
национално равнище предприятия за 
колективно инвестиране с най-много 
петима инвеститори и  предлагани 
на пазара единствено в държавата-
членка по произход;

Or. en

Обосновка

Фондове с ограничен брой инвеститори позволяват индивидуални договорни 
разпоредби. Лица, които управляват ФАИ с най-много петима инвеститори и ги 
търгуват само на национално равнище следва да бъдат изключени от приложното 
поле на Директивата за лицата, управляващи ФАИ, ако са предмет на ефективно 
национално регулиране.
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Изменение 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж р (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жр) национални централни банки;

Or. en

Изменение 397
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж р (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жр) национални централни банки;

Or. en

Изменение 398
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж р (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жр) национални централни банки;

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с измененията, предложени в компромисното предложение на 
шведското председателство и в доклада Gauzès .
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Изменение 399
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж с (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жс) национални, регионални и местни 
правителства и правителствени 
инвестиционни предприятия, както и 
органи или институции, които 
управляват фондове, поддържащи 
системи за социално и пенсионно 
осигуряване, в случай че тези 
институции или организации
управляват един или повече ФАИ;

Or. en

Изменение 400
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж т (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жт) национални, регионални и 
местни правителства и органи или 
институции, които управляват 
фондове, поддържащи системи за 
социално и пенсионно осигуряване;

Or. en

Обосновка

Съгласни сме с измененията, предложени в компромисното предложение на 
шведското председателство и в доклада Gauzès .
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Изменение 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж у (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жу) управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено 
инвестиционни продукти, разрешени 
в съответствие с националното 
законодателство и продавани само на 
национално равнище на територията 
на съответната държава-членка;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 402
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ф (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жф) индустриални холдингови 
дружества, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават дялове от дъщерни 
предприятия или свързани дружества, 
с цел изпълняване на индустриална 
бизнес стратегия;

Or. en
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Обосновка

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Изменение 403
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж х (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жх) управляващи ФАИ лица, 
доколкото представляват дружество, 
чиято бизнес стратегия е вземането 
на контролни или влиятелни дялове в 
едно или повече дъщерни предприятия 
или свързани дружества и които не са 
създадени с основната цел за 
получаване на възвращаемост за 
техните инвеститори чрез продажба 
на активи на техните дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
в рамките на определен график;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел по-добрата пропорционалност на директивата, за да не 
бъде в ущърб на малките участници, без значение за цялата система.
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Изменение 404
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ц (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жц) вътрешно управлявани ФАИ без 
юридическа правосубектност, които 
не предоставят на своите акционери 
никакви права на обратно изкупуване 
или откупуване, инвестират 
дългосрочно предимно в прехвърляеми 
ценни книжа, не използват или 
използват ограничен ливъридж и 
техните акции се търгуват на 
регулиран в рамките на ЕС пазар;

Or. en

Обосновка

Предложената директива не е достатъчно съобразена с някои по-традиционни 
инвестиционни или портфейлни дружества, които макар и да  не са регистрирани 
като ПКИПЦК, се търгуват на регулирани пазари,  не предоставят на своите 
акционери никакви права на обратно изкупуване или откупуване и не използват или 
използват силно ограничен ливъридж. Освен това, рисковете и целите, стоящи в 
основата на предложението за директива, гарантирани за същинските ФАИ, са или 
неприложими (например ликвиден риск) или вече са обхванати от регулаторната 
рамка (например прозрачност) в случаите на инвестиционни или портфейлни 
дружества.

Изменение 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ц (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жц) вътрешно управлявани ФАИ без 
юридическа правосубектност, които 
не предоставят на своите акционери 
никакви права на обратно изкупуване 
или откупуване, инвестират 
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дългосрочно предимно в прехвърляеми 
ценни книжа, не използват или 
използват ограничен ливъридж и 
техните акции се търгуват на 
регулиран в рамките на ЕС пазар;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ч (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жч) вътрешно управлявани 
дружества, които не предоставят на 
своите акционери никакви права на 
обратно изкупуване или откупуване, 
инвестират дългосрочно предимно в 
прехвърляеми ценни книжа, не 
използват или използват ограничен 
ливъридж и техните акции се 
търгуват на регулиран в рамките на
ЕС пазар;

Or. en

Обосновка

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
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apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Изменение 407
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ч (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жч) управляващи ФАИ лица, 
доколкото те управляват вътрешно 
управлявани ФАИ, които не 
предоставят на своите акционери 
никакви права на обратно изкупуване 
или откупуване, инвестират 
предимно в прехвърляеми ценни 
книжа, не използват или използват 
ограничен ливъридж и техните акции 
се търгуват на регулиран в рамките 
на ЕС пазар;

Or. en

Обосновка

Това изменение е в пряка връзка с прилагането на "Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност", член 5 от който изисква 
предложенията за европейско законодателство да вземат под внимание 
необходимостта за  минимизиране и осъразмеряване с поставената цел на всички 
тежести за икономическите оператори. Прилагането на новата директива за 
лицата, управляващи ФАИ, към съществуващите инвестиционни посредници в 
Обединеното кралство представлява неудачен и неволен страничен ефект, дължащ се 
на възприетия от Комисията "всеобхватен" подход при изготвянето на директивата, 
без да е съразмерен с нейните цели.
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Изменение 408
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж ш (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жш) управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече ФАИ 
изключително за своите предприятия 
майки, за своите дъщерни 
предприятия или други дъщерни 
предприятия на предприятието 
майка и предприятия за колективно 
инвестиране от затворен тип, чиито 
ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, подлежащи на 
Директиви №  2001/34/EО, 
2004/109/EО или 2003/71/EО.

Or. en

Обосновка

Управляващи ФАИ лица, които управляват ФАИ изключително за своите предприятия 
майки или за своите дъщерни предприятия, не представляват колективно инвестиране 
и не би трябвало да бъдат регулирани от настоящата директива. Предприятия за 
колективно инвестиране от затворен тип също следва да бъдат изключени, тъй като 
вече подлежат на изискванията по директивите CARD, Prospectus и Директивата за 
прозрачността. Тези директиви следва да бъдат преразгледани от Комисията, за да 
се гарантира хоризонтален подход и да се избегне регулаторен арбитраж.

Изменение 409
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Само Глава V – Раздел 2а от 
настоящата директива се прилага за 
управляващи ФАИ лица, чиито 
подлежащи на управление активи не 
надхвърлят, взети заедно, прага от 1 
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милиард евро, когато портфейлът на 
ФАИ се състои от ФАИ, които не са 
управлявани с ливъридж и без права на 
обратно изкупуване, приложими за 
период от 5 години след датата на 
създаване на всеки ФАИ За целите на 
изчисляването на подобни прагове:
i) сумират се портфейли на ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, или чието управление е 
делегирано от лица, управляващи 
ФАИ, а портфейли, управлявани от 
лицата, управляващи ФАИ чрез 
делегиране, се изключват;
(ii) праговете се прилагат за общия 
размер на участието на 
инвеститорите във ФАИ, а не за 
размера на управляваните активи.
Дадено управляващо ФАИ лице, 
упълномощено по силата на 
настоящата директива да 
предоставя управленски услуги на 
един или повече ФАИ също има право 
да предлага на пазара акции или 
дялове от тези ФАИ на 
професионални инвеститори в Съюза, 
при спазване на условията, 
постановени в Глава VI и, когато е 
необходимо, в член 35.

Or. en

Обосновка

Управляващите ФАИ лица, които управляват портфейли ФАИ, при които не се 
използва ливъридж и с подлежащи на управление активи под 1 млрд. евро, следва да не 
подлежат на всички задължения по настоящата Директива. Всяко регламентиране, 
което се налага на тези управляващи ФАИ лица, следва да бъде много внимателно 
пригодено към ограничените рискове, съществуващи при тях.
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Изменение 410
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не е 
приложима за управляващи ФАИ 
лица, доколкото управляват един или 
повече ФАИ, чиито единствени 
инвеститори са (i) самите 
управляващи ФАИ лица, (ii) техните 
предприятия майки или дъщерни 
предприятия, (iii) други дъщерни 
предприятия на тези предприятия 
майки или (iv) пенсионни фондове, 
свързани с посочените в (i), (ii) и (iii) 
институции и към които тези 
институции извършват пенсионни 
премийни плащания, при условие че 
нито един от тези инвеститори е 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на финансови услуги в рамките на група дружества исторически 
винаги е било изключвано от приложното поле на европейското законодателство в 
областта на финансите. Това освобождаване ще бъде от полза за много 
мултинационални дружества в рамките на Европейския съюз, при условие че е ясно, че 
техните корпоративни пенсионни фондове са обхванати от това освобождаване.

Изменение 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. По отношение на управляващите 
ФАИ лица без значение за цялата 
система са приложими единствено 
членове 6а, 19 до 21 и 40 до 44 от 
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настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 412
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. 
По отношение на управляващите 
ФАИ лица без значение за цялата 
система са приложими единствено 
членове 6а, 19 до 21 и 40 до 44 от 
настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 413
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
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Специфични разпоредби за 
самоуправляващи се ФАИ, чиито 
акции се търгуват на регулирани 

пазари
Самоуправляващи се ФАИ, чиито 
дялове се търгуват на регулиран пазар 
в ЕС, не предоставят на своите 
акционери никакви права на обратно 
изкупуване или откупуване, 
инвестират предимно в прехвърляеми 
ценни книжа, не използват или 
използват силно ограничен ливъридж, 
подлежат на следните специфични 
разпоредби: 
1. Член 6, параграф 1, буква в) се 
прилага единствено за акционери с 
квалифицирано участие, които са 
представени в борда на ФАИ или 
могат по друг начин да упражняват 
или да се опитват да упражняват
влияние върху борда или управлението 
на ФАИ.
2. Член 12 не се прилага.
3. Те ще подлежат на счетоводните 
стандарти и правила за оценяване, 
приложими за дружества, чиито 
дялове се търгуват на регулирани 
пазари, вместо на член 16 [оценяване 
на  ФАИ]. 
4. Член 17 ще бъде приложим 
единствено за акции и други ценни 
книжа, търгувани на организирани 
или регулирани пазари. 
Самоуправляващите се ФАИ ще 
получат разрешение да използват 
повече от един депозитар или 
попечител. 

Or. en

Обосновка

С тази разпоредба се обезпечава специфичното естество на самоуправляващите се 
ФАИ, като по този начин се осигурява по-доброто приложение на директивата.
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Изменение 414
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, 
че лицата, управляващи ФАИ, 
които са под прага, определен в 
параграф 2, буква а), имат право да 
бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регулирането на хедж фондовете и фондовете за дялово участие трябва да обхваща
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички. 
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, което да 
се използва за основание да се прилагат по-високи прагове, е нереалистично. 
Праговете и възможностите за освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за 
„творчество“ в счетоводството от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се 
избегне регулацията. 

Изменение 415
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, 
че лицата, управляващи ФАИ, 
които са под прага, определен в 
параграф 2, буква а), имат право да 
бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Регулирането на хедж фондовете и фондовете за дялово участие трябва да обхваща 
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички.
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, което да 
се използва за основание да се прилагат по-високи прагове, е нереалистично.
Праговете и възможностите за освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за 
„творчество“ в счетоводството от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се 
избегне регулацията.

Изменение 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, 
че лицата, управляващи ФАИ, 
които са под прага, определен в 
параграф 2, буква а), имат право да 
бъдат третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Праговете се премахват, вж. изменението към член 2.2.

Изменение 417
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, 
че лицата, управляващи ФАИ, 
които са под прага, определен в 
параграф 2, буква а), имат право да 
бъдат третирани като лицата, 

заличава се
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управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Праговете се премахват с изменение 27.

Изменение 418
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите-членки гарантират, 
че лицата, управляващи ФАИ, които 
са под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

заличава се

Or. de

Изменение 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 
ФАИ, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
изключени съгласно параграф 2, 
буква ба) или попадат в обхвата на 
облекчения режим, установен в 
параграф 2а, имат право да бъдат 
третирани по свое желание като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Следва да има възможност за упражняване на правото на включване.

Изменение 420
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, 
управляващи ФАИ, които попадат в 
обхвата на настоящата директива.

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са под 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
имат право да продават акции или 
дялове от ФАИ на професионални 
инвеститори в Съюза съгласно 
настоящата директива, при условие 
че са получили разрешение съгласно 
националното законодателство на 
своята държава-членка по произход и 
предоставят на компетентните 
органи на тази държава-членка 
информацията, посочена в членове 31 
и 33, а на инвеститорите –
информацията, посочена в член 20.

Or. en

Изменение 421
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са под 
прага, определен в параграф 2, буква а),
или са изключени съгласно параграф 2, 
буква й), имат право да бъдат третирани 
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ФАИ, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

като лицата, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Управляващите лица и фондовете, които са предмет на националното 
законодателство, и когато дяловете/акциите на фонда се разпределят само на 
национално равнище, следва да бъдат изключени от обхвата на директивата за 
лицата, управляващи ФАИ, но да запазят правото на включване. 

Изменение 422
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 
ФАИ, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са под 
прага, определен в параграф 2, буква а),
или са изключени съгласно параграф 2, 
буква аа), имат право да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 
ФАИ, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Ако лицата, които управляват регулирани на национално равнище фондове и ги 
търгуват само в рамките на своята държава-членка по произход, бъдат изключени 
от обхвата на директивата за лицата, управляващи ФАИ, тези лица следва да имат 
възможност за включване.
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Изменение 423
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
под прага, определен в параграф 2, 
буква а), имат право да бъдат 
третирани като лицата, управляващи 
ФАИ, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

3. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, които са под 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
имат право да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, и да продават дялове или 
акции от ФАИ на професионални 
инвеститори в Съюза съгласно 
настоящата директива, при условие 
че са получили разрешение съгласно 
националното законодателство на 
своята държава-членка по произход и 
предоставят на компетентните 
органи на тази държава-членка 
информацията, посочена в членове 31 
и 33, а на инвеститорите –
информацията, посочена в член 20.

Or. en

Изменение 424
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Лицата, управляващи ФАИ, които 
достигат прага, посочен в параграф 2, 
буква а), по отношение на ФАИ, 
които а) не използват ливъридж и б) 
не могат да упражнят права на 
обратно изкупуване за период от пет 
години след датата на учредяване на 
ФАИ, са предмет на разпоредбите, 
посочени в членове 1–10, 15, 19, 20, 
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член 21, параграф 3, членове 31–34 и 
глави VІІІ и ІХ, и на никои други 
разпоредби от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 425
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Лицата, управляващи ФАИ, които 
достигат прага, посочен в параграф 2, 
буква а), по отношение на ФАИ, 
които а) не използват ливъридж и б) 
не могат да упражнят права на 
обратно изкупуване за период от пет 
години след датата на учредяване на 
ФАИ, са предмет на разпоредбите, 
посочени в членове 1–3, 4–8, 9, 10, 15, 
19, 20, член 21, параграф 3, членове 31, 
32, 33 и 34 и глави VІІІ и ІХ, и на никои 
други разпоредби от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

В предложението за директива правилно се посочва, че фондовете за дялово участие 
„не доведоха до засилване на макро-пруденциалните рискове“. Членовете, които се 
отнасят за управлението на системния риск или са неподходящи за такива фондове в 
друго отношение, не следва да се прилагат спрямо лицата, управляващи фондове за 
дялово участие  и фондовете за дялово участие.
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Изменение 426
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Регулирането на хедж фондовете и фондовете за дялово участие трябва да обхваща 
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички.
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, което да 
се използва за основание да се прилагат по-високи прагове, е нереалистично.
Праговете и възможностите за освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за 
„творчество“ в счетоводството от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се 
избегне регулацията.

Изменение 427
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи заличава се
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мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Регулирането на хедж фондовете и фондовете за дялово участие трябва да обхваща 
всички фондове и управляващите ги лица, без да се оставят вратички.
Предположението, че фондовете за дялово участие не използват ливъридж, което да 
се използва за основание да се прилагат по-високи прагове, е нереалистично.
Праговете и възможностите за освобождаване „de minimis“ осигуряват стимули за 
„творчество“ в счетоводството от страна на лицата, управляващи ФАИ, с цел да се 
избегне регулацията.

Изменение 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

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

Or. en

Обосновка

Праговете се премахват; вж. изменението на член 2, параграф 2.

Изменение 429
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

заличава се

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

Тези правоприлагащи мерки са излишни.
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Изменение 430
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Праговете се премахват с изменение 27.

Изменение 431
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията приема 
правоприлагащи мерки с оглед да 
определи процедурите, съгласно 
които лицата, управляващи ФАИ, 
които управляват портфейли от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага, определен в 

заличава се
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параграф 2, буква а), могат да 
упражняват правото си по параграф 
3.
Тези мерки, имащи за цел да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Изменение 432
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи
мерки с оглед да определи процедурите, 
съгласно които лицата, управляващи 
ФАИ, които управляват портфейли от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага, определен в 
параграф 2, буква а), могат да 
упражняват правото си по параграф 3.

4. Комисията може да определи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в мерки с оглед да 
определи процедурите, съгласно които 
лицата, управляващи ФАИ, които 
управляват портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

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
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Обосновка

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

Изменение 433
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи 
процедурите, съгласно които лицата, 
управляващи ФАИ, които управляват 
портфейли от ФАИ, чиито 
управлявани активи не надхвърлят 
прага, определен в параграф 2, буква а), 
могат да упражняват правото си по 
параграф 3.

4. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, за да актуализира изискванията, 
свързани с управлението на 
ликвидността, оценката на 
активите, разкриването на 
информация относно лицата, 
управляващи фондове за дялово 
участие, пред инвеститорите, 
фондовете за инвестиции в 
недвижимо имущество и ФАИ със 
специфични особености предвид 
мащаба и броя на 
институционалните инвеститори, и 
които не пораждат системни 
рискове.
Тези актуализации вземат предвид 
съществуващите национални правни 
норми и законодателството на ЕС, 
приложими за тези продукти.

Or. en

Изменение 434
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 4. Комисията приема делегирани актове 
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мерки с оглед да определи процедурите, 
съгласно които лицата, управляващи 
ФАИ, които управляват портфейли от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага, определен в 
параграф 2, буква а), могат да 
упражняват правото си по
параграф 3.

в съответствие с членове 49а, 49б и 49в 
с оглед да определи процедурите, 
съгласно които лицата, управляващи 
ФАИ, които управляват портфейли от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага, определен в
параграф 2, буква а), могат да имат 
правото да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива. Тези актове отчитат 
мащаба и естеството на такива 
лица, управляващи ФАИ, и не 
изискват от тях да бъдат предмет 
на никои други разпоредби от 
настоящата директива, освен 
посочените в членове 1–3, 4–8, 9, 10, 
15, 19, 20, член 21, параграф 3, 
членове 31, 32, 33 и 34 и глави VІІІ и 
ІХ.

Or. en

Обосновка

Всички мерки, наложени от Комисията по отношение на лицата, управляващи малки 
портфейли от ФАИ, следва да вземат предвид тяхното естество и не би следвало да 
налагат по-скъпоструващи изисквания спрямо такива лица, като следва да се 
ограничават с изброените членове. Особено важно е лицата от този вид, управляващи 
малки портфейли от ФАИ – много от които в областта на фондовете с дялово 
участие се съсредоточават върху рисковия капитал и осигуряването на капитал и 
опит, от които силно се нуждаят новите и развиващите се предприятия – да 
подлежат на поносима регулация, ако изберат да упражнят правото си на включване 
в обхвата на директивата.

Изменение 435
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които се посочват 
допълнителните обстоятелства, при 
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които лицата, управляващи ФАИ и 
ФАИ, които те управляват, не 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, било въобще или във 
връзка с конкретни разпоредби от 
директивата, тъй като такива 
обстоятелства не представляват 
системен риск или не изискват 
степента на защита на инвеститора, 
осигурявана от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Всички мерки, наложени от Комисията по отношение на лицата, управляващи малки 
портфейли от ФАИ, следва да вземат предвид тяхното естество и не би следвало да 
налагат по-скъпоструващи изисквания спрямо такива лица, като следва да се 
ограничават с изброените членове. Особено важно е лицата от този вид, управляващи 
малки портфейли от ФАИ – много от които в областта на фондовете с дялово 
участие се съсредоточават върху рисковия капитал и осигуряването на капитал и 
опит, от които силно се нуждаят новите и развиващите се предприятия – да 
подлежат на поносима регулация, ако изберат да упражнят правото си на включване 
в обхвата на директивата.

Изменение 436
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Без да се накърнява правото да се 
делегират функции, предоставено 
съгласно член 18, държавите-членки 
гарантират, че всеки ФАИ, който е 
управляван съгласно обхвата на 
настоящата директива, има едно 
управляващо лице, което отговаря за 
спазването на изискванията на 
настоящата директива. 
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Лицето, управляващо ФАИ, е външен 
управител, който е юридическото 
лице, назначено от ФАИ или от 
името на ФАИ (назначеното лице, 
управляващо ФАИ) и което чрез 
назначаването си е отговорно за 
управлението на целия портфейл на 
ФАИ.

Or. en

Изменение 437
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за ПКИПЦК];

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
което набира капитал чрез продажба 
на акции или дялове на това 
колективно предприятие на 
професионални инвеститори с цел да 
инвестира средствата в 
съответствие с определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори, без обаче 
да са включени 
инструменти/структури от затворен 
тип или други видове корпоративни 
инструменти/структури, всяко
образувание, за което се изисква 
издаване на разрешение съгласно член 5 
от Директива 2009/65/EО [Директивата 
за ПКИПЦК], всяко предприятие за 
колективни инвестиции, за което, 
съгласно учредителните му актове, 
ролята на управител е преди всичко 
отговорност на самото предприятие 
за колективни инвестиции или на 
негов член, или всяко предприятие за 
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колективни инвестиции, чиито 
инвеститори се състоят само от 
други ФАИ;

Or. en

Обосновка

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Изменение 438
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за ПКИПЦК];

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
което набира капитал чрез продажба 
на акции или дялове на това 
колективно предприятие на 
професионални инвеститори с цел да 
инвестира средствата в 
съответствие с определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори, без обаче 
да са включени 
инструменти/структури от затворен 
тип или други видове корпоративни 
инструменти/структури, всяко
образувание, за което се изисква 
издаване на разрешение съгласно член 5 
от Директива 2009/65/EО [Директивата 
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за ПКИПЦК], всяко предприятие за 
колективни инвестиции, за което, 
съгласно учредителните му актове, 
ролята на управител е преди всичко 
отговорност на самото предприятие 
за колективни инвестиции или на 
негов член, или всяко предприятие за 
колективни инвестиции, чиито 
инвеститори се състоят  само от 
други ФАИ;

Or. en

Изменение 439
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за ПКИПЦК];

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения,
което набира капитал чрез продажба 
на акции или дялове на това 
колективно предприятие на 
професионални инвеститори с цел да 
инвестира средствата в 
съответствие с определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори, без обаче 
да са включени 
инструменти/структури от затворен 
тип или други видове корпоративни 
инструменти/структури, всяко
образувание, за което се изисква 
издаване на разрешение съгласно член 5 
от Директива 2009/65/EО [Директивата 
за ПКИПЦК], всяко предприятие за 
колективни инвестиции, за което, 
съгласно учредителните му актове, 
ролята на управител е преди всичко 
отговорност на самото предприятие 
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за колективни инвестиции или на 
негов член, или всяко предприятие за 
колективни инвестиции, чиито 
инвеститори се състоят  само от 
други ФАИ;

Or. en

Обосновка

Фондовете следва да бъдат определяни като ФАИ само дотолкова, доколкото 
активно се търгуват, и да осъществяват дейността си въз основа на разпределяне на 
риска. Инструментите/структурите от затворен тип и корпоративните 
инструменти/структури не следва да попадат в обхвата на същия режим. Аналогично 
самоуправляващите се фондове следва да бъдат освободени, тъй като не се 
управляват от трети страни. Управляващите/захранващите структури не следва да 
бъдат предмет на двойна регулация и следователно фондове, които инвестират в 
други ФАИ следва да бъдат изрично изключени.

Изменение 440
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за ПКИПЦК]; 

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, което събира 
капитал от известен брой 
инвеститори с оглед неговото 
вложение съгласно определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори 
включително инвестиционни 
подразделения на всяко подобно 
предприятие, и за което не се изисква 
издаване на разрешение съгласно член 5 
от Директива 2009/65/EО [Директивата 
за ПКИПЦК];

Or. en
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Обосновка

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Изменение 441
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК]; 

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е събиране на 
капитал от известен брой 
инвеститори с оглед неговото 
вложение съгласно определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори, и за което 
не се изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/65/EО;

Or. en

Обосновка

Предложението цели поясняване на спецификите на колективното инвестиране в 
определението за ФАИ.



PE438.497v02-00 88/128 AM\806449BG.doc

BG

Изменение 442
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК]; 

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения,

i) което събира капитал от известен 
брой инвеститори с оглед неговото 
вложение съгласно определена 
инвестиционна политика на 
принципа на разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори; както и
ii) за което не се изисква издаване на 
разрешение съгласно член 5 от 
Директива 2009/65/EО;

Or. en

Обосновка

Тази формулировка предлага по-подходящо определение на ФАИ. Виж също член 3 а) 
на преразгледаното компромисно предложение  на председателството от 15 
декември 2009 г.

Изменение 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
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колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК]; 

колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи,  фондове с един 
инвеститор и управлявани 
инвестиционни сметки с ливъридж, и 
за което не се изисква издаване на 
разрешение съгласно член 5 от 
Директива 2009/65/EО;

Or. en

Изменение 444
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в активи и за което не се 
изисква издаване на разрешение 
съгласно член 5 от Директива 
2009/…/EО [Директивата за ПКИПЦК]; 

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, включително 
негови инвестиционни подразделения, 
чиято единствена цел е колективно 
инвестиране в портфейли от активи и 
за което не се изисква издаване на 
разрешение съгласно член 5 от 
Директива 2009/65/EО; 

Or. en

Обосновка

Поясняване на определението.
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Изменение 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 3 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „,управляващо ФАИ лице без 
значение за цялата система“ 
означава управляващо ФАИ лице, 
което пряко или косвено посредством 
дружество, с което управляващото 
ФАИ лице е свързано поради общо 
управление или контрол, или 
посредством съществено пряко или 
косвено дялово участие, управлява 
портфейли на ФАИ, чиито 
индивидуални подлежащи на 
управление активи, включително 
активи, придобити посредством 
използване на ливъридж, не 
надхвърлят 100 милиона евро, а 
събрани заедно не надхвърлят прагова 
стойност от 250 милиона евро, или 
чиито общи подлежащи на 
управление активи не надхвърлят 500 
милиона евро, когато портфейлът на 
ФАИ се състои от ФАИ, които не са 
управлявани с ливъридж и без права на 
обратно изкупуване, приложими за 
период от 5 години след датата на 
учредяване на всеки ФАИ;

Or. en

Обосновка

Основният приоритет на настоящата директива е да обхване системния риск. За да 
се намалят до минимум страничните вреди, причинени от подхода "една разпоредба е 
подходяща за всички", управляващи малки портфейли от ФАИ лица следва да са 
длъжни само да се регистрират и да изпълняват задълженията за прозрачност, 
посочени в членове 19-21.
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Изменение 446
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „,управляващо ФАИ лице без 
значение за цялата система“ 
означава управляващо ФАИ лице, 
което пряко или косвено посредством 
дружество, с което управляващото 
ФАИ лице е свързано поради общо 
управление или контрол, или 
посредством съществено пряко или 
косвено дялово участие, управлява 
портфейли на ФАИ, чиито 
индивидуални подлежащи на 
управление активи, включително 
активи, придобити посредством 
използване на ливъридж, не 
надхвърлят 100 милиона евро, а 
събрани заедно не надхвърлят прагова 
стойност от 500 милиона евро, или 
чиито общи подлежащи на 
управление активи не надхвърлят 1 
милиард евро, когато портфейлът на 
ФАИ се състои от ФАИ, които не са 
управлявани с ливъридж и без права на 
обратно изкупуване, приложими за 
период от 5 години след датата на 
учредяване на всеки ФАИ;

Or. en

Обосновка

На мнение е, че „страничните поражения“, причинявани от предложената 
понастоящем директива не са оправдани. Тъй като много продукти в обхвата на 
директивата относно управляващи ФАИ лица са регулирани на подходяща национална 
основа, следва да прецизираме регулаторните си усилия с цел затваряне на 
вратичките в съществуващата регулация по разумен начин.
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Изменение 447
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „установена система за 
регистриране или непряко дялово 
участие“ означава участие в 
регулиран централен депозитар на 
ценни книжа или регулиран 
международен централен депозитар 
на ценни книжа посредством 
депозитаря или трета страна, на 
която той пряко или непряко е 
делегирал функциите, посочените в 
буква б) на член 17, параграф 1, в 
съответствие с изискванията, 
посочени във втората алинея на член 
17, параграф 4;

Or. en

Обосновка

Тази формулировка изяснява на ниво 2 дали и при какви обстоятелства даден 
депозитар трябва да „делегира“ функции на трета страна, включително 
първостепенни брокери и трансферни агенти/секретари на целеви фондове.

Изменение 448
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, 
чиято обичайна стопанска дейност е 
управлението на един или повече ФАИ;

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо лице, което управлява
един или повече ФАИ, и отговаря за 
спазването на настоящата 
директива и което, в зависимост от 
правната форма на ФАИ, може да 
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бъде или самият ФАИ или външно 
образувание;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, 
чиято обичайна стопанска дейност е 
управлението на един или повече 
ФАИ;

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо лице, което управлява
един или повече ФАИ, и отговаря за 
спазването на настоящата 
директива и което, в зависимост от 
правната форма на ФАИ, може да 
бъде или самият ФАИ или външно 
образувание;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 450
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, управляващо фондове за б) лице, управляващо фондове за 
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алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, 
чиято обичайна стопанска дейност е 
управлението на един или повече ФАИ;

алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо лице, което носи 
отговорност за управлението на един 
или повече ФАИ и за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива и което може да бъде 
самият ФАИ, освен ако не е избрал за 
това външно образувание;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 451
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, 
чиято обичайна стопанска дейност е 
управлението на един или повече ФАИ;

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо лице, което носи 
отговорност за управлението на един 
или повече ФАИ, и което, в 
зависимост от правната форма на 
ФАИ, може да бъде или самият ФАИ 
или външно управляващо лице;

Or. en

Обосновка

Управляващото ФАИ лице е образуванието, което носи отговорност за управлението 
на ФАИ и може да бъде единствено юридическо лице. Директивата трябва да отчита 
различните структури на фондовете и, в зависимост от правната форма, 
управляващото ФАИ лице може да бъде самият ФАИ или външно образувание.
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Изменение 452
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, 
чиято обичайна стопанска дейност е 
управлението на един или повече ФАИ;

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо лице, което носи 
отговорност за управлението на един 
или повече ФАИ, и което, в 
зависимост от правната форма на 
ФАИ, може да бъде или самият ФАИ 
или външно образувание;

Or. en

Обосновка

Управляващото ФАИ лице е образуванието, което носи отговорност за управлението 
на ФАИ и може да бъде единствено юридическо лице. Директивата трябва да отчита 
различните структури на фондовете и, в зависимост от правната форма, 
управляващото ФАИ лице може да бъде самият ФАИ или външно образувание.

Изменение 453
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите 
или установява стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ;

заличава се

Or. en

Обосновка

Намерението е да се въведат по-практични и независими процеси на оценяване на 
всички видове активи, подходящи за тяхната природа и за организацията на самия 
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ФАИ.

Изменение 454
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите 
или установява стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ;

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 455
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите или
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ;

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите или 
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ, с разрешението и 
под надзора на компетентен орган;

Or. en
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Обосновка

Оценителите трябва да са получили разрешение и да бъдат контролирани.

Изменение 456
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите или 
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ;

в) „оценител“ означава всяко 
юридическо или физическо лице, което 
оценява активите или установява 
стойността на акциите или дяловете на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Дружество е „юридическо лице“ и следователно следва да се заличи. Също 
отбелязваме, че не считаме за целесъобразно, както е предложено в изменения 36 и 65 
в доклада Gauzès,  оценителят да трябва „да получава разрешение и да бъде 
контролиран от компетентен орган“, тъй като дейността по оценяване 
понастоящем не е регулирана дейност в никоя държава-членка и за в бъдеще не се 
предлага да бъде.

Изменение 457
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „оценител“ означава всяко
юридическо или физическо лице или 
дружество, което оценява активите или 
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ;

в) „оценител“ означава юридическо 
лице, което оценява активите или 
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ, с разрешението и 
под надзора на компетентен орган, 
включително управляващото ФАИ 
лице;
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Or. en

Изменение 458
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „функция на депозитар“ означава 
независимата функция на 
съхраняване на финансови 
инструменти, приемане на извършени 
от инвеститорите плащания и 
проверяване на собствеността на 
активите, в които ФАИ инвестира;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 459
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението и 
администрирането на един или 
повече ФАИ от името на един или 
повече инвеститори; 

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите, определени в член 4а и 
приложение ІІ на Директива 
2009/65/ЕО;

Or. en
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Обосновка

Съгласуване със съществуващото законодателство на Общността (ПКИПЦК) и по-
ясно определение.

Изменение 460
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението и 
администрирането на един или 
повече ФАИ от името на един или 
повече инвеститори; 

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението, 
определени в член 4а и в 
приложението;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел съгласуване на определението на „управленски 
услуги“ с IV директива за ПКИПЦК, с оглед създаване на съгласувана регулаторна 
рамка за целия европейски фондов сектор. За подробности вж. обосновката на 
предложеното изменение към член 4а (нов).

Изменение 461
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението и 
администрирането на един или повече 
ФАИ от името на един или повече 
инвеститори; 

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението на един 
или повече ФАИ;

Or. en
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Изменение 462
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението и 
администрирането на един или 
повече ФАИ от името на един или 
повече инвеститори; 

г) „управление“ означава функциите, 
определени в приложението;

Or. en

Обосновка

Приложението се основава на съответното приложение към IV директива за 
ПКИПЦК. Вж. също така доклад Gauzès (изменение 37).

Изменение 463
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко пряко или косвено предлагане 
или предаване, по инициатива на 
управляващото ФАИ лице или от 
името на управляващото ФАИ лице, 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза;

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които установява принципите, 
които уточняват обстоятелствата, 
при които „предлагането на пазара“, 
определено в буква д), се счита за 
извършвано по инициатива на 
управляващото ФАИ лице, като се 
отчитат средствата за комуникация 
с инвеститорите и формата и 
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съдържанието на наличната 
информация относно ФАИ.

Or. en

Обосновка

В съществуващото законодателство на ЕС и в националното законодателство 
„предлагане на пазара“ е общоприето да се интерпретира като „активно предлагане 
на пазара“, тъй като единствено за активно предлагане може да се налага 
разрешение.

Изменение 464
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза, но не 
означава i) доброволна оферта или 
запитване или ii) оферта или 
запитване, законно направени в 
дадена държава-членка съгласно 
законовите разпоредби на тази 
държава-членка и различни от закони 
за прилагане на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.
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Изменение 465
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко пряко или косвено предлагане 
или предаване, по инициатива на 
управляващото ФАИ лице или от 
името на управляващото ФАИ лице, 
на дялове или акции от даден ФАИ¸ 
който то управлява, на инвеститори, 
установени в Съюза;

Or. en

Обосновка

За да не се намалят значително възможностите за инвестиране на инвеститорите 
от ЕС, покупките по инициатива на професионални клиенти/обратните запитвания 
следва да се изключат от определението на „предлагане на пазара“ и следва да не 
попадат в обхвата на настоящата директива. Професионалните инвеститори 
разполагат с експертния опит да решават коя инвестиция им подхожда най-добре. 
Единствено активното предлагане на пазара следва да се включи в определението.

Изменение 466
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко пряко или косвено предлагане 
или предаване, по инициатива на 
управляващото ФАИ лице, на дялове 
или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза;
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Or. en

Изменение 467
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко активно общо предлагане или 
предаване на дялове или акции от даден 
ФАИ на инвеститори, установени в 
Съюза. Запитванията от 
инвеститори към управляващото 
ФАИ лице или допълнителните 
вноски от съществуващи 
инвеститори не се обхващат от 
настоящото определение. 

Or. en

Обосновка

Директивата не следва да забранява „обратни запитвания“, при които взискателни 
инвеститори могат да изискват информация от управляващите лица относно 
техните ФАИ.

Изменение 468
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в 
Общността, независимо по чия 
инициатива се извършва 
предлагането или предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване, 
по инициатива на управляващото 
ФАИ лице или на посредник, 
отговарящ за разпространението, на 
дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза, но не 
означава: i) доброволна оферта или ii) 
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оферта или запитване, законно 
направени в дадена държава-членка 
съгласно законовите разпоредби на 
тази държава-членка и различни от 
закони за прилагане на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Преформулирането на определението за „предлагане на пазара“ би позволило на 
националните частни режими за предаване да продължат да съществуват 
едновременно с директивата, без да предизвикват протекционистки препятствия и 
като се дава възможност на инвеститорите за по-голям избор и разнообразяване на 
техните възможности за инвестиране. Доброволните запитвания не следва да се 
обхващат от настоящата директива.

Изменение 469
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко предлагане или предаване, по 
инициатива на ФАИ или на 
управляващото ФАИ лице, на дялове 
или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза;

Or. en

Обосновка

Премахва забраната за доброволни (пасивни) инвестиции.
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Изменение 470
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко пряко или косвено предлагане 
или предаване, по инициатива на 
управляващото ФАИ лице, на дялове 
или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза;

Or. en

Обосновка

В областта на разпространението, предложението за директива следва да ограничи 
своя обхват до публичното предлагане на пазара. Двустранни споразумения между 
управителите на фондове и инвеститорите въз основа на режими на „частно 
предаване“ следва де се изключат.

Изменение 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко общо предлагане или предаване 
на дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Общността, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

д) „предлагане на пазара“ означава 
всяко предлагане или предаване на 
дялове или акции от даден ФАИ на 
инвеститори, установени в Съюза, 
независимо по чия инициатива се 
извършва предлагането или 
предаването;

Or. en

Обосновка

Не е необходимо посочване на „общо“ предлагане: само предлагане е достатъчно.
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Изменение 472
Pascal Canfin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „ФАИ, предлаган на инвеститори“ 
означава ФАИ, който получава 
финансиране от инвеститори, 
установени в Съюза;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с изменения член 2.

Изменение 473
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „държава-членка по произход“ 
означава държавата-членка, в която 
лицето, управляващо ФАИ, е получило 
разрешение за упражняване на 
дейност съгласно член 6;

з) „държава-членка по произход“ 
означава държавата-членка, в която е 
установен ФАИ;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност със следващите изменения.
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Изменение 474
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „държава-членка по произход на 
депозитар“ означава:
i) ако депозитарят е кредитна 
институция, с разрешение съгласно 
Директива 2006/48/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 7 от 
тази директива;
ii) ако депозитарят е инвестиционно 
дружество, с разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 1, точка 
20, буква а) от тази директива;
iii) ако депозитарят е юридическото 
лице, посочено в член 17, параграф 3, 
буква в) или г), което е установено в 
Съюза – държавата-членка, в която 
се намира регистрираното му 
седалище;

Or. en

Обосновка

След като член 17 бъде приет в окончателен вид, трябва да бъдат направени 
произтичащите от това промени.
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Изменение 475
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „държава-членка по произход на 
депозитар“ означава:
i) ако депозитарят е кредитна 
институция, с разрешение съгласно 
Директива 2006/48/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 7 от 
тази директива;
ii) ако депозитарят е инвестиционно 
дружество, с разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 1, точка 
20, буква а) от тази директива;
iii) ако ФАИ е установен в трета 
държава – държавата, в която 
депозитарят е получил разрешително 
съгласно член 17, параграф 3, буква б);

Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение на държавата-членка по произход, тъй като сега се 
предлагат три категории.

Изменение 476
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „приемаща държава-членка“ означава 
държава-членка, различна от 
държавата-членка по произход, на 

i) „приемаща държава-членка“ означава 
държава-членка, на територията на 
която ФАИ се предлага на 
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територията на която лице, 
управляващо ФАИ, предоставя 
управленски услуги на ФАИ или
предлага на пазара акции или дялове 
от този ФАИ; 

инвеститори;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предишните и следващите изменения.

Изменение 477
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „компетентни власти“ означава 
националните органи, които по силата 
на закон или наредба са оторизирани да 
упражняват надзор над лицата, 
управляващи ФАИ;

й) „компетентни власти“ означава 
националните органи и органите на 
Европейския съюз, които по силата на 
закон или наредба са оторизирани да 
упражняват надзор над ФАИ и над 
лицата, управляващи тези ФАИ;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да взема под внимание новата надзорна рамка на европейско 
равнище.

Изменение 478
Othmar Karas

Предложение за директива
Article 3 – point j

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „компетентни власти“ означава 
националните органи, които по силата 
на закон или наредба са оторизирани да 

й) „компетентни власти“ означава 
националните органи, които по силата 
на закон или наредба са оторизирани да 
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упражняват надзор над лицата, 
управляващи ФАИ;

упражняват надзор над лицата, 
управляващи ФАИ; щом лице, 
управляващо ФАИ, предлага ФАИ в 
повече от три държави-членки, за 
компетентна власт се счита 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП).

Or. de

Обосновка

Когато лице, управляващо ФАИ, осъществява презгранична дейност, националните 
контролни органи не могат да гарантират необходимия контрол. Тъй като за разлика 
от други участници на финансовите пазари ФАИ рядко имат регионален характер, 
прехвърлянето на надзора към европейски орган изглежда разумно.

Изменение 479
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – точка й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „компетентни органи за 
депозитар“ означава:

i) ако депозитарят е кредитна 
институция, с разрешение съгласно 
Директива 2006/48/ЕО –
компетентните органи, така както 
са определени в член 4, параграф 4 от
тази директива;
ii) ако депозитарят е инвестиционно 
дружество, с разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 1, точка 
22 от тази директива;
iii) ако депозитарят е юридическото 
лице, посочено в член 17, параграф 3, 
буква в), което е установено в Съюза –
националните органи на неговата 
държавата-членка по произход, които 
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по силата на закон или наредба са 
оторизирани да упражняват надзор 
над подобни юридически лица;

Or. en

Обосновка

След като член 17 бъде приет в окончателен вид, трябва да бъдат направени 
произтичащите от това промени. Може да бъде необходимо определение на 
депозитар с цел гарантиране, че няма изрични или подразбиращи се задължения, 
добавени от мерките за прилагане или от съдебната практика на отделните 
държави-членки, които водят до т.нар. „позлатяване“ – възлагане на допълнителни 
задължения извън предвидените в директивата относно лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 480
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 – точка й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „компетентни органи за 
депозитар“ означава:

i) ако депозитарят е кредитна 
институция, с разрешение съгласно 
Директива 2006/48/ЕО –
компетентните органи, така както 
са определени в член 4, параграф 4 от 
тази директива;
ii) ако депозитарят е инвестиционно 
дружество, с разрешение съгласно 
Директива 2004/39/ЕО – държавата-
членка по произход, така както е 
определена в член 4, параграф 1, точка 
22 от тази директива;
iii) ако ФАИ е установен в трета 
държава – националните органи на 
държавата, в която депозитарят е 
получил разрешително съгласно член 
17, параграф 3, буква б);

Or. en
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Обосновка

Необходимо е пояснение на компетентните органи за депозитаря, тъй като сега се 
предлагат три категории.

Изменение 481
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции;
равнището на ливъридж се оценява 
при всички случаи въз основата на 
съответно нетно остойностяване и 
адаптиране на риска;

Or. en

Обосновка

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Изменение 482
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции;
равнището на ливъридж се оценява 
при всички случаи въз основата на 
съответно нетно остойностяване и 
адаптиране на риска;

Or. en

Обосновка

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Изменение 483
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
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ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции;
равнището на ливъридж се оценява 
при всички случаи въз основата на 
съответно нетно остойностяване и 
адаптиране на риска;

Or. en

Изменение 484
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции;
равнището на ливъридж се оценява 
при всички случаи въз основата на 
съответно нетно остойностяване и 
адаптиране на риска;

Or. en

Обосновка

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Изменение 485
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

(l) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез деривативни 
позиции; равнището на ливъридж се 
оценява при всички случаи въз 
основата на съответно нетно 
остойностяване и адаптиране на 
риска;

Or. en

Обосновка

Ливъриджът следва да се разглежда въз основа на нетната стойност и да се 
изчислява върху адаптирана спрямо риска основа. Абсолютна стойност, която 
определя степента на ливъридж, не отчита действителния базов риск.

Изменение 486
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиции, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез деривативни 
позиции; равнището на ливъридж се 
оценява при всички случаи въз 
основата на съответно нетно 
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остойностяване и адаптиране на 
риска;

Or. en

Обосновка

Съществуват трудности в определянето на ливъриджа по смислен начин, тъй като 
ливъриджът не е самостоятелна мярка за риск и съществуват случаи, при които 
нарастване на ливъриджа означава по-малък риск. В идеалния случай, мярката за 
ливъридж, която компенсира рисковаността на базовите активи би следвало да се 
установи (например, подобно на „рисково претеглените активи“ от Базел ІІ). За 
съжаление, това би довело до много сложна рамка.

Изменение 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством заемането 
на парични средства или ценни книжа, 
или чрез ливъридж, внедрен в 
деривативни позиции, или по друг 
начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством заемането 
на парични средства или ценни книжа, 
или чрез ливъридж, внедрен в 
деривативни позиции, или по друг 
начин, включително ливъридж, 
използван от фондове или други 
юридически лица, контролирани от 
ФАИ, самостоятелно или съвместно 
с друг ФАИ;

Or. en

Обосновка

Високо равнище на ливъридж може да бъде включено в образувания под контрола на 
фонда, те следва да се отчетат, особено по отношение на дяловото участие.
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Изменение 488
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 
инвестиция, или посредством заемането 
на парични средства или ценни книжа, 
или чрез ливъридж, внедрен в 
деривативни позиции, или по друг 
начин; 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават съществуващия риск, на 
който е изложен управляваният от тях 
ФАИ във връзка с инвестиция, или 
посредством заемането на парични 
средства или ценни книжа, или чрез 
ливъридж на същата специфична 
инвестиция, внедрен в деривативни 
позиции; ФАИ не попада в обхвата на 
тази дефиниция, ако 
инвестиционната му стратегия 
предвижда търгуване с разнообразен
бъдещ портфейл и включва 
достатъчни търговски ограничения, и 
при условие че не се добавя дългов 
капитал за увеличаване на 
инвестицията;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да прави разлика между различните форми на ливъридж.
Съсредоточаването върху допускането на дългов капитал за увеличаване на 
въздействието на ливъриджа е резултат от значението на директивата.

Изменение 489
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ във връзка с 

л) „ливъридж“ означава метод, при 
който лицата, управляващи ФАИ, 
увеличават риска, на който е изложен 
управляваният от тях ФАИ, или 
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инвестиция, или посредством 
заемането на парични средства или 
ценни книжа, или чрез ливъридж, 
внедрен в деривативни позиции, или по 
друг начин; 

посредством заемането на парични 
средства или ценни книжа, или чрез 
ливъридж, внедрен в деривативни 
позиции, или по друг начин;

Or. en

Изменение 490
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 49а, член 49б и 
член 49в с цел изясняване на 
методите на ливъридж съобразно 
определението в буква л) от първия 
параграф и за целите на член 21, 
параграф 4, като уточнява кога се 
счита, че ливъриджът се използва в 
съществена за системата степен и 
как се изчислява.

Or. en

Изменение 491
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 49а, член 49б и 
член 49в с цел изясняване на 
методите на ливъридж съобразно 
определението в буква л) от първия 
параграф и за целите на член 21, 
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параграф 4, като уточнява кога се 
счита, че ливъриджът се използва в 
съществена за системата степен и 
как се изчислява.

Or. en

Изменение 492
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 49а, член 49б и 
член 49в с цел изясняване на 
методите на ливъридж съобразно 
определението в буква л) от първия 
параграф и за целите на член 21, 
параграф 4, като уточнява кога се 
счита, че ливъриджът се използва в 
съществена за системата степен и 
как се изчислява. 

Or. en

Обосновка

Вж., във връзка с предложеното изменение на определението на ливъридж по-горе 
(изменение 3), и предложените изменения на член 21, параграф 4.

Изменение 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 3 – точка oa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(oa) "управлявана сметка с използван 
ливъридж" означава инвестиционна 
сметка, която се управлява от трета 
страна с право на извършване на 
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транзакции без предварителното 
съгласие на притежателя и по 
отношение на която ливъридж се 
използва във връзка с такива 
транзакции.

Or. en

Изменение 494
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 3 – буква о б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

об) "дружество цел" означава 
емитент или дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и което е предмет на 
поглъщане от инвеститор, 
придобиващ контролен пакет.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предостави определение за понятието "дружество цел", когато се 
разглежда въпросът за източването на активи.

Изменение 495
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 3 – буква о в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ов) "предприятие за колективно 
инвестиране от затворен тип" 
означава предприятие за колективно 
инвестиране, чиито акции и дялове не 
могат, по искане на притежателите, 
да бъдат обратно изкупени или 
откупени, пряко или непряко, от 
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активите на тези предприятия.

Or. en

Обосновка

Необходимо е предприятията за колективно инвестиране от затворен тип да бъдат 
дефинирани, с цел те да бъдат разграничени от предприятията за колективно 
инвестиране, които следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

Изменение 496
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 3 – буква о г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ог) "къса продажба" означава 
продажбата на ценна книга, която 
продавачът не притежава, и всяка 
продажба, която се осъществява чрез 
доставката на ценна книга, взета 
назаем от или за сметката на 
продавача; 

Or. en

Изменение 497
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 3 – буква o д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

од) "гола къса продажба" означава 
всяка транзакция, която 
представлява злоупотреба или 
манипулация и при която ценни 
книжа се продават от посредник, 
който не е пълноправен собственик на 
наличните акции, или чрез вземане 
назаем на ценни книжа, които се 
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доставят в съответствие със 
стандартния цикъл на уреждане на 
плащанията;

Or. en

Изменение 498
Peter Skinner

Предложение за директива
Член 3 – буква о е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ое) "ФАИ от затворен тип" означава 
ФАИ, чиито акции или дялове 
притежателите нямат право да 
изкупуват обратно или откупуват, 
пряко или непряко, от активите на 
ФАИ;

Or. en

Обосновка

Фондовете от затворен тип не предлагат откупуване при поискване. Структурата 
от затворен тип следва да се отчете от директивата.  Първата задача е да се 
дефинира ФАИ от затворен тип.

Изменение 499
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 3 – буква о ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ож) "съхраняване" означава 
съхраняване на финансови 
инструменти на отговорно пазене  
или чрез запазване на позиция от 
името на ФАИ;

Or. en
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Изменение 500
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – буква о ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ож) "съхраняване" означава 
съхраняване на финансови 
инструменти на отговорно пазене  
или чрез запазване на позиция от 
името на ФАИ;

Or. en

Обосновка

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Изменение 501
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – буква о ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ож) "съхраняване" означава 
съхраняване на финансови 
инструменти на отговорно пазене 
или чрез запазване на позиция от 
името на ФАИ.

Or. en

Обосновка

Съществуват разлики между съхраняването на различни видове класове активи и 
трябва да се направи разграничение между активите, които депозитарят съхранява 
пряко или непряко, или активите, които не са под прекия контрол на депозитаря, т.е. 



PE438.497v02-00 124/128 AM\806449BG.doc

BG

отговорно пазене и запазване на позиция. Това трябва да се уточни в директивата, за 
да бъде по-приложима с оглед на пазарните практики.

Изменение 502
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – буква о з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оз) "индустриално холдингово 
дружество" означава дружество, 
чиято стопанска цел е 
осъществяването на индустриална 
бизнес стратегия посредством 
неговите дъщерни предприятия или 
свързани дружества и което не е 
установено с основна цел постигане 
на печалба за инвеститорите 
посредством освобождаване от 
дъщерните предприятия или 
свързаните дружества в рамките на 
определен период от време;

Or. en

Обосновка

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Изменение 503
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – буква о з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оз) "индустриално холдингово 
дружество" означава дружество с 
контролиращо дялово участие в едно 
или повече други дружества, чиято 
стопанска цел е осъществяването на 
индустриална бизнес стратегия 
посредством неговите дъщерни 
предприятия или свързани дружества 
и което не е установено с основна цел 
постигане на печалба за 
инвеститорите посредством 
освобождаване от дъщерните 
предприятия или свързаните 
дружества в рамките на определен 
период от време;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 504
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – буква о и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ои) "свързано дружество"означава 
дружество, в което индустриално 
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холдингово дружество, като пряк или 
непряк собственик, държи поне 20% 
от правата на глас.

Or. en

Обосновка

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Изменение 505
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – буква о й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ой) "контролен пакет" означава всяко 
пряко или непряко участие, което 
представлява поне 20% от правата на 
глас на дружество.

Or. en

Обосновка

Обхватът трябва да се ограничи до управляващите ФАИ лица, които могат да 
предизвикат системен риск, в противен случай ще бъде трудно да се упражнява 
правилно предвиденият надзор. Индустриалните холдингови дружества са 
дългосрочни собственици без планирано оттегляне и с индустриален подход към 
своите участия.   Такива дружества не представлява риск за системата, при условие 
че ценните им книжа се търгуват на регулиран пазар, че те подлежат на 
съществуващото дружествено право на ЕС, на национално регулиране и правилата за 
регистрация на фондова борса, които предоставят ефективна защита за 
инвеститорите.  Те следва да се изключат.
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Изменение 506
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 – буква о к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ок) "захранващ ФАИ" означава ФАИ, 
който инвестира поне 85% от своите 
активи в акции или дялове на друг 
ФАИ (управляващ ФАИ) и 
посочването на "инвестиране като 
захранващ ФАИ" се отнася до 
инвестиране на поне 85% от 
активите на ФАИ в акции или дялове 
на главния ФАИ;

Or. en

Обосновка

Новото определение се използва в последващите предложени изменения.  То се 
основава на определението за захранващ ФАИ, което се използва в директивата за 
ПКИПЦК IV (т.е. тест от 85%) и е предложено в компромисното предложение на 
шведското председателство.

Изменение 507
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Определяне на лица, управляващи 

ФАИ
Без да се накърнява правото да се 
делегират функции, предоставено 
съгласно член 18, държавите-членки 
гарантират, че всеки ФАИ, който е 
управляван съгласно обхвата на 
настоящата директива, има едно 
управляващо лице, което отговаря за 
спазването на изискванията на 
настоящата директива. 
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Лицето, управляващо ФАИ, е външен 
управител, който е юридическо лице, 
назначено от ФАИ или от името на 
ФАИ (назначеното лице, управляващо 
ФАИ) и което по силата на 
назначаването си е отговорно за 
управлението на целия портфейл на 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


