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Изменение 1184
Pascal Canfin

Предложение за директива
Глава V - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения по отношение на лицата, 
управляващи специфични видове ФАИ

Задължения по отношение на 
специфични видове ФАИ

Or. en

Обосновка

Задължения, прилагани по отношение на ФАИ

Изменение 1185
Pascal Canfin

Предложение за директива
Глава V - раздел 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за лицата, които 
управляват използващи ливъридж 
ФАИ

Задължения за използващи ливъридж 
ФАИ

Or. en

Обосновка

Задължения, прилагани по отношение на ФАИ
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Изменение 1186
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Обхват

Настоящият раздел се прилага само 
по отношение на лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
работещ(и) системно при високи 
равнища на ливъридж. 
Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.
За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

Or. en

Изменение 1187
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Обхват

Настоящият раздел се прилага само 
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по отношение на лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
работещ(и) системно при високи 
равнища на ливъридж. 
Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.
За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

Or. en

Изменение 1188
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Обхват

Настоящият раздел се прилага само 
по отношение на лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
работещ(и) системно при високи
равнища на ливъридж. 
Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.
За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
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когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява измененията от компромисното предложение на шведското 
председателство, което считаме за целесъобразно.

Изменение 1189
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Обхват

Настоящият раздел се прилага само 
по отношение на лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
работещ(и) системно при високи 
равнища на ливъридж. 
Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.
За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

Or. en
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Обосновка

Ливъриджът може да има различно значение при различните фондове и съществуват 
множество начини за изчисляването му.  Тъй като не съществува методология за 
изчисляване на ливъриджа, определението за "високи равнища на ливъридж" няма 
смисъл. 

Изменение 1190
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на лица, които управляват 
един или повече ФАИ, работещ(и)
системно при високи равнища на
ливъридж.

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на ФАИ, използващи 
ливъридж инструменти за 
инвестиране на европейските пазари, 
и чиито управлявани активи, 
включително активи, придобити чрез 
използването на ливъридж, 
надхвърлят прага от 100 млн. евро.

Or. en

Обосновка

Малките ФАИ не водят до системен риск. Тъй като системното определяне на високо 
равнище на ливъридж е трудно, това ограничение следва да бъде премахнато.

Изменение 1191
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на лица, които управляват 
един или повече ФАИ, работещ(и) 
системно при високи равнища на 
ливъридж. 

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на ФАИ, работещи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
както и по отношение на лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 1192
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 22 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на лица, които управляват 
един или повече ФАИ, работещ(и) 
системно при високи равнища на 
ливъридж. 

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на ФАИ, работещи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
както и по отношение на лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1193
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 22 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на лица, които управляват 
един или повече ФАИ, работещ(и)
системно при високи равнища на
ливъридж.

Настоящият раздел се прилага само по 
отношение на лица, които управляват 
един или повече ФАИ, изложени на 
високи равнища на системен риск. 

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 22 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.

заличава се

Or. en

Изменение 1195
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 22 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице преценява 
на тримесечна основа дали ФАИ 
работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомява 
компетентните органи за това.

заличава се

Or. en

Обосновка

Малките ФАИ не водят до системен риск. Тъй като системното определяне на високо 
равнище на ливъридж е трудно, това ограничение следва да бъде премахнато.
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Изменение 1196
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 22 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице преценява
на тримесечна основа дали ФАИ работи 
систематично при високи равнища на 
ливъридж и уведомява компетентните 
органи за това.

ФАИ и управляващото ФАИ лице 
преценяват на тримесечна основа дали 
ФАИ работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомяват 
компетентните органи за това.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1197
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 22 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице преценява
на тримесечна основа дали ФАИ работи 
систематично при високи равнища на 
ливъридж и уведомява компетентните 
органи за това.

ФАИ и управляващото ФАИ лице 
преценяват на тримесечна основа дали 
ФАИ работи систематично при високи 
равнища на ливъридж и уведомяват 
компетентните органи за това.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката под заглавието. Членове 19 - 30 от директивата следва да се 
прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1198
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 22 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице преценява на 
тримесечна основа дали ФАИ работи 
систематично при високи равнища на 
ливъридж и уведомява компетентните 
органи за това.

Управляващото ФАИ лице преценява на 
тримесечна основа дали ФАИ е 
изложен на високи равнища на 
системен риск и уведомява 
компетентните органи за това.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 22 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1200
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 22 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на втора алинея се счита, 
че определен ФАИ работи системно 
при високи равнища на ливъридж, 
когато комбинираният ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал 
на ФАИ през две от последните 
четири тримесечия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Малките ФАИ не водят до системен риск. Тъй като системното определяне на високо 
равнище на ливъридж е трудно, това ограничение следва да бъде премахнато.

Изменение 1201
Derk Jan Eppink

Предложение за директива
Член 22 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на втора алинея се счита, че 
определен ФАИ работи системно при 
високи равнища на ливъридж, когато 
комбинираният ливъридж от всички 
източници превишава стойността на 
собствения капитал на ФАИ през две 
от последните четири тримесечия.

За целите на параграф втори може да
се счита, че определен ФАИ е изложен 
на високо равнище на системен риск, 
когато работи системно при високи 
равнища на ливъридж.  Въпреки това 
се счита, че той е изложен на такъв 
риск единствено, след като се вземе 
предвид основната инвестиционна 
стратегия на ФАИ, неговите процеси 
на управление на риска и степента на 
ефективно хеджиране на 
експозициите му.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 22 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на втора алинея се счита, че 
определен ФАИ работи системно при 
високи равнища на ливъридж, когато 
комбинираният ливъридж от всички 
източници превишава стойността на 
собствения капитал на ФАИ през две от 
последните четири тримесечия.

За целите на параграф втори се счита, 
че определен ФАИ работи системно при 
високи равнища на ливъридж, когато 
комбинираният брутен ливъридж от 
всички източници превишава 
стойността на собствения капитал на 
ФАИ през две от последните четири 
тримесечия.

Or. en

Изменение 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се

Предоставяне на информация на 
инвеститорите

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно 
при високи равнища на ливъридж, за 
всеки такъв ФАИ:
а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното 
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равнище на ливъридж, което 
управляващото ФАИ лице може да 
използва от името на ФАИ, както и 
всички права за повторно използване 
на обезпечение или на всяка 
предоставена гаранция по силата на 
договорености във връзка с ливъридж; 
б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

Or. en

Обосновка

Това е разгледано в член 21.

Изменение 1204
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се

Предоставяне на информация на 
инвеститорите

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно 
при високи равнища на ливъридж, за 
всеки такъв ФАИ:
а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното 
равнище на ливъридж, което 
управляващото ФАИ лице може да 
използва от името на ФАИ, както и 
всички права за повторно използване 
на обезпечение или на всяка 
предоставена гаранция по силата на 
договорености във връзка с ливъридж; 
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б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

Or. en

Изменение 1205
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се

Предоставяне на информация на 
инвеститорите

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно 
при високи равнища на ливъридж, за 
всеки такъв ФАИ:
а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното 
равнище на ливъридж, което 
управляващото ФАИ лице може да 
използва от името на ФАИ, както и 
всички права за повторно използване 
на обезпечение или на всяка 
предоставена гаранция по силата на 
договорености във връзка с ливъридж; 
б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

Or. en
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Изменение 1206
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 23 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно 
при високи равнища на ливъридж, за 
всеки такъв ФАИ:

ФАИ, използващи ливъридж:

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения

Изменение 1207
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 23 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно при 
високи равнища на ливъридж, за всеки
такъв ФАИ:

ФАИ, работещ(и) системно при високи 
равнища на ливъридж и
управляващите ФАИ лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ:

Or. en

Обосновка

Виж обосновката под заглавието. Членове 19 - 30 от директивата следва да се 
прилагат и за ФАИ.
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Изменение 1208
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 23 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, които управляват един или 
повече ФАИ, работещ(и) системно при 
високи равнища на ливъридж, за всеки
такъв ФАИ:

ФАИ, работещ(и) системно при високи 
равнища на ливъридж и
управляващите ФАИ лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1209
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 23 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което управляващото 
ФАИ лице може да използва от името 
на ФАИ, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж; 

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което ФАИ може да 
използва, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж;

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения
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Изменение 1210
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 23 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което управляващото 
ФАИ лице може да използва от името 
на ФАИ, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж; 

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което може да се 
използва, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж; 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1211
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 23 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което управляващото 
ФАИ лице може да използва от името 
на ФАИ, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж; 

а) предоставят на инвеститорите 
информация за максималното равнище 
на ливъридж, което може да се 
използва, както и всички права за 
повторно използване на обезпечение 
или на всяка предоставена гаранция по 
силата на договорености във връзка с 
ливъридж;

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие, за петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа, както и 
класификация в зависимост от това 
дали ливъриджът произтича от 
заемане на парични средства или 
ценни книжа или е внедрен във 
финансови деривативи.

Or. en

Обосновка

Инвеститорите следва да имат ясна представа за рисковете, на които са изложени, 
включително и риска от контрагента (както е видно от източника на взети на заем 
парични средства и ценни книжа).

Изменение 1213
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж през 
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всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

предходното тримесечие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1214
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж през 
предходното тримесечие.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения

Изменение 1215
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж от 
всеки ФАИ през предходното 
тримесечие.

б) предоставят на инвеститорите на 
тримесечие информация за общия 
размер на използвания ливъридж през 
предходното тримесечие.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се

Доклади до компетентните органи

1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) 
систематично при високи равнища на 
ливъридж, предоставят редовно на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.
Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
на заемните средства, получени от 
всеки от тези субекти, за всеки 
управляван от тях ФАИ.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която 
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тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се 
оповестява на инвеститорите.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това е разгледано в член 21.

Изменение 1217
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклади до компетентните органи заличава се

1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) 
систематично при високи равнища на 
ливъридж, предоставят редовно на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.
Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
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на заемните средства, получени от 
всеки от тези субекти, за всеки 
управляван от тях ФАИ.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която
тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се 
оповестява на инвеститорите.
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

Изменение 1218
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклади до компетентните органи заличава се
1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) 
систематично при високи равнища на 
ливъридж, предоставят редовно на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.



PE439.134v03-00 24/193 AM\807997BG.doc

BG

Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
на заемните средства, получени от 
всеки от тези субекти, за всеки 
управляван от тях ФАИ.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която 
тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се 
оповестява на инвеститорите.
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

Изменение 1219
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклади до компетентните органи заличава се
1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) 
систематично при високи равнища на 
ливъридж, предоставят редовно на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това 
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дали той произтича от заемане на 
парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.
Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
на заемните средства, получени от 
всеки от тези субекти, за всеки 
управляван от тях ФАИ.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която 
тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се 
оповестява на инвеститорите.
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

Изменение 1220
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и)
систематично при високи равнища на 
ливъридж, предоставят редовно на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход
информация относно общото равнище 

1. ФАИ, използващи ливъридж, чиито 
активи, включително активи, 
придобити чрез използването на 
ливъридж, надхвърлят прага от 100 
млн. евро, предоставят редовно на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) информация относно 
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на ливъридж, използвано от всеки ФАИ, 
който те управляват, и класификация в 
зависимост от това дали той произтича 
от заемане на парични средства или 
ценни книжа или е внедрен във 
финансови деривативи.

общото равнище на ливъридж, 
използвано от всеки ФАИ, който те 
управляват, и класификация в 
зависимост от това дали той произтича 
от заемане на парични средства или 
ценни книжа или е внедрен във 
финансови деривативи. 

Or. en

Обосновка

Големите ФАИ следва да предоставят информация за ливъриджа директно на 
ЕОЦКП. 

Изменение 1221
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи един или повече 
ФАИ, работещ(и) систематично при 
високи равнища на ливъридж, 
предоставят редовно на компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от 
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това дали 
той произтича от заемане на парични 
средства или ценни книжа или е 
внедрен във финансови деривативи.

1. Лицата, управляващи един или повече 
ФАИ, работещ(и) систематично при 
високи равнища на ливъридж, 
предоставят редовно на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП), на Европейския съвет за 
системен риск (ЕССР) и на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото равнище 
на ливъридж, използвано от всеки ФАИ, 
който те управляват, и класификация в 
зависимост от това дали той произтича 
от заемане на парични средства или 
ценни книжа или е внедрен във 
финансови деривативи.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да действа като последна надзорна инстанция по отношение на 
лицата, управляващи ФАИ, и следователно трябва да получава всички доклади и 
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съответна информация. В случай на ливъридж, докладите следва да се изпращат и на 
Европейския съвет за системен риск.

Изменение 1222
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) систематично 
при високи равнища на ливъридж, 
предоставят редовно на компетентните 
органи на своята държава-членка по 
произход информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това дали 
той произтича от заемане на парични 
средства или ценни книжа или е 
внедрен във финансови деривативи.

1. ФАИ, работещи систематично при 
високи равнища на ливъридж, и 
лицата, управляващи един или повече 
такива ФАИ, предоставят редовно на 
компетентните органи на държавата-
членка по произход информация 
относно общото използвано равнище на 
ливъридж и класификация в зависимост 
от това дали той произтича от заемане 
на парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.

Изменение 1223
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи един или 
повече ФАИ, работещ(и) систематично 
при високи равнища на ливъридж, 
предоставят редовно на компетентните 
органи на своята държава-членка по 

1. ФАИ, работещи систематично при 
високи равнища на ливъридж, и 
лицата, управляващи един или повече 
такива ФАИ, предоставят редовно на 
компетентните органи на държавата-
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произход информация относно общото 
равнище на ливъридж, използвано от
всеки ФАИ, който те управляват, и 
класификация в зависимост от това дали 
той произтича от заемане на парични 
средства или ценни книжа или е 
внедрен във финансови деривативи.

членка по произход информация 
относно общото използвано равнище на 
ливъридж и класификация в зависимост 
от това дали той произтича от заемане 
на парични средства или ценни книжа 
или е внедрен във финансови 
деривативи.

Or. en

Изменение 1224
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
на заемните средства, получени от всеки 
от тези субекти, за всеки управляван от 
тях ФАИ.

1. Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа и размерите 
на заемните средства, получени от всеки 
от тези субекти.

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.

Изменение 1225
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 

1. Тази информация включва данни за 
идентификация на петте най-големи 
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източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа за всеки 
управляван от тях ФАИ и размерите 
на заемните средства, получени от всеки 
от тези субекти, за всеки управляван от 
тях ФАИ.

източници на взети на заем парични 
средства или ценни книжа и размерите 
на заемните средства, получени от всеки 
от тези субекти.

Or. en

Изменение 1226
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която тази 
информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

2. Комисията може да приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49a, 49б и 49вб мерки, 
определящи по-специално изискванията 
за предоставяне на информация по 
отношение на ливъриджа и честотата, с 
която тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

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

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член бъде запазен.
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Изменение 1227
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която тази 
информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

2. След като изслуша ЕССР и ЕОЦКП,
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
определящи по-специално изискванията 
за предоставяне на информация по 
отношение на ливъриджа и честотата, с 
която тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Новите европейски надзорни органи следва да участват в това. 

Изменение 1228
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която тази 
информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

2. След като изслуша ЕССР и ЕОЦКП,
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
определящи по-специално изискванията 
за предоставяне на информация по 
отношение на ливъриджа и честотата, с 
която тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
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извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.

Изменение 1229
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която тази 
информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

2. След като изслуша ЕССР и ЕОЦКП,
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49a, 49б и 49в, 
определящи по-специално изискванията 
за предоставяне на информация по 
отношение на ливъриджа и честотата, с 
която тази информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.

Изменение 1230
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема също така 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49a, 49б и 49в, допълнително 
уточняващи методологията за 
изчисляване на ливъриджа. Тази 
методология е в съответствие с 
разпоредбите на член 22, като свързва 
комбинирания ливъридж от всички 
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източници със собствения капитал 
на ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.

Изменение 1231
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема също така 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49a, 49б и 49в, допълнително 
уточняващи методологията за 
изчисляване на ливъриджа. Тази 
методология е в съответствие с 
разпоредбите на член 22, като свързва 
комбинирания ливъридж от всички 
източници със собствения капитал 
на ФАИ. 

Or. en

Обосновка

Необходим е прозрачен метод на изчисление на европейско равнище, за да може да се 
извършва последователна оценка на прилагания ливъридж. Новите европейски 
надзорни органи следва да участват в това.
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Изменение 1232
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки гарантират, че 
одобрените съгласно Директива 
2006/48/EО кредитни институции и 
одобрените съгласно Директива 
2004/39/ЕО инвестиционни 
посредници, които имат за 
контрагенти ФАИ, създават и 
поддържат механизми за контрол на 
ливъриджа, свързан с тези ФАИ, за 
всеки случай поотделно и общо, и чрез 
договор определят ограничения по 
отношение на риска от контрагента 
във връзка с всеки ФАИ, както и с 
ФАИ, използващи същата 
инвестиционна стратегия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1233
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от държавата-

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от държавата-
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членка по произход използват 
информацията, която се предоставя в 
съответствие с член 24, за целите на 
установяването на степента, в която 
използването на ливъридж допринася
за натрупване на систематичен риск във 
финансовата система или на риск за 
нестабилност на пазарите.

членка по произход на лицата, 
управляващи ФАИ, използват 
информацията, която се събира в 
съответствие с член 21, по 
целесъобразност, за целите на 
установяването на степента, в която 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, допринасят за натрупване на 
систематичен риск във финансовата 
система или на риск за нестабилност на 
пазарите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1234
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от държавата-
членка по произход използват 
информацията, която се предоставя в 
съответствие с член 24, за целите на 
установяването на степента, в която 
използването на ливъридж допринася за 
натрупване на систематичен риск във 
финансовата система или на риск за 
нестабилност на пазарите.

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от държавата-
членка по произход изпращат 
събраната  информация, която се 
предоставя в съответствие с член 21 на 
ЕССР, за целите на установяването на 
степента, в която използването на 
ливъридж допринася за натрупване на 
систематичен риск във финансовата 
система или на риск за нестабилност на 
пазарите.

Or. en
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Изменение 1235
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от държавата-
членка по произход използват 
информацията, която се предоставя в 
съответствие с член 24, за целите на 
установяването на степента, в която 
използването на ливъридж допринася за 
натрупване на систематичен риск във 
финансовата система или на риск за 
нестабилност на пазарите.

1. Комисията гарантира, че ЕОЦКП, 
ЕССР и компетентните органи от 
държавата-членка по произход 
използват информацията, която се 
предоставя в съответствие с член 24, за 
целите на установяването на степента, в 
която използването на ливъридж 
допринася за натрупване на 
систематичен риск във финансовата 
система или на риск за нестабилност на 
пазарите.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да действа като последна надзорна инстанция по отношение на 
лицата, управляващи ФАИ, и следователно трябва да получава всички доклади и 
съответна информация. В случай на ливъридж, докладите следва да се изпращат и на 
Европейския съвет за системен риск.

Изменение 1236
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи от 
държавата-членка по произход 
използват информацията, която се 
предоставя в съответствие с член 24, за 
целите на установяването на степента, в 
която използването на ливъридж 
допринася за натрупване на 

1. Комисията гарантира, че ЕОЦКП 
използва информацията, която се 
предоставя в съответствие с член 24, за 
целите на установяването на степента, в 
която използването на ливъридж 
допринася за натрупване на 
систематичен риск във финансовата 
система или на риск за нестабилност на 
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систематичен риск във финансовата 
система или на риск за нестабилност на 
пазарите.

пазарите.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения

Изменение 1237
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск 
от контрагента за кредитна институция 
или друга институция със значение за 
цялата система в друга държава-
членка.

2. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ,
гарантират, че цялата информация, 
която е събрана в съответствие с 
член 21 по отношение на всички ФАИ, 
върху които те упражняват надзор, се 
изпраща незабавно на ЕОЦКП и се 
предоставя на разположение на 
компетентните органи на другите 
държави-членки и на ЕССР чрез 
установената в член 46 процедура за 
сътрудничество във връзка с надзора. Те 
предоставят незабавно информацията 
чрез посочения механизъм на ЕОЦКП и 
на ЕССР и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
дейностите на управляващо ФАИ 
лице, за което те отговарят, могат
потенциално да представляват важен 
източник на риск от контрагента за 
кредитна институция или друга 
институция със значение за цялата 
система в тези други държави-членки 
или биха могли да засегнат доброто 
функциониране на финансовите 
пазари.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 1238
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

2. Компетентните органи на 
държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е събрана в съответствие с 
член 21, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на компетентните
органи на другите държави-членки, на  
ЕОЦКП и на ЕССР чрез установената в 
член 46 процедура за сътрудничество 
във връзка с надзора. Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
компетентните органи на други 
пряко заинтересовани държави-членки, 
ако управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, или управлявано от това 
лице ФАИ може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в тези други държави-членки. 

Or. en
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Изменение 1239
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора.  Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

2. Компетентните органи на 
държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация,
която е събрана в съответствие с 
член 21, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на компетентните
органи на други държави-членки, на  
ЕОЦКП и на ЕССР чрез установената в 
член 46 процедура за сътрудничество 
във връзка с надзора.  Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
компетентните органи на други 
пряко заинтересовани държави-членки, 
ако управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, или управлявано от това 
лице ФАИ може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в тези други държави-членки.

Or. en

Изменение 1240
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 

2. Компетентните органи на 
държавите-членки по произход 
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която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора.  Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

гарантират, че цялата информация, 
която е събрана в съответствие с 
член 21, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на компетентните
органи на други държави-членки, на  
ЕОЦКП и на ЕССР чрез установената в 
член 46 процедура за сътрудничество 
във връзка с надзора.  Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
компетентните органи на други 
пряко заинтересовани държави-членки, 
ако управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, или управляваното от това 
лице ФАИ може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в тези други държави-членки.

Or. en

Обосновка

Изменение 1241
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във 

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с член 
21, обобщена по отношение на всички 
ФАИ, върху които те упражняват 
надзор, се предоставя на разположение 
на други компетентни органи в ЕС и на 
ЕОЦКП.  Компетентните органи на 
държавите-членки по произход
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връзка с надзора. Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
други пряко заинтересовани държави-
членки, ако управляващо ФАИ лице, за 
което те отговарят, може потенциално 
да представлява важен източник на риск 
от контрагента за кредитна институция 
или друга институция със значение за 
цялата система в друга държава-членка.

предоставят незабавно информацията 
чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във 
връзка с надзора и двустранно на други 
пряко заинтересовани държави-членки, 
ако управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в тези други държави-членки.

Or. en

Изменение 1242
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

2. ЕОЦКП гарантира, че цялата 
информация, която е получена в 
съответствие с член 24, обобщена по 
отношение на всички ФАИ, върху които 
той упражнява надзор, се предоставя 
на разположение на компетентните 
органи на държавите-членки чрез 
установената в член 46 процедура за 
сътрудничество във връзка с надзора. 
Той предоставя незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което той 
отговаря, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

За съгласуване с предходни изменения

Изменение 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с член 
24, се предоставя на разположение на 
други компетентни органи чрез 
установената в член 46 процедура за 
сътрудничество във връзка с надзора.  
Те предоставят незабавно информацията 
чрез посочения механизъм и двустранно 
на други пряко заинтересовани 
държави-членки, ако управляващо ФАИ 
лице, за което те отговарят, може 
потенциално да представлява важен 
източник на риск от контрагента за 
кредитна институция или друга 
институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка. 
Информацията, предоставена 
съгласно този параграф, се събира в 
ЕОЦКП. ЕОЦКП създава и управлява 
специална база данни за целите на 
това събиране на информация, която 
е достъпна за компетентните органи 
на всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

Цялата налична информация следва да се съхранява в световен кредитен регистър, 
създаден от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR). Това 
потвърждава желанието, изразено в доклада "Де Ларозиер", за създаване на 
справочник на световно равнище за всички борсови позиции, свързани с ливъриджа. 
Събирането на информация в CESR следва да остане на равнище вторично 
законодателство.
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Изменение 1244
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ и управляващи ФАИ 
лица, върху които те упражняват 
надзор, се предоставя на разположение 
на други компетентни органи, както и 
на Европейския съвет за системен 
риск и ЕОЦКП чрез установената в 
член 46 процедура за сътрудничество 
във връзка с надзора. Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
други пряко заинтересовани държави-
членки, ако ФАИ или управляващо 
ФАИ лице, за което те отговарят, може 
потенциално да представлява важен 
източник на риск от контрагента за 
кредитна институция или друга 
институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

Or. en

Изменение 1245
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
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член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ, върху които те 
упражняват надзор, се предоставя на 
разположение на други компетентни 
органи чрез установената в член 46 
процедура за сътрудничество във връзка 
с надзора. Те предоставят незабавно 
информацията чрез посочения 
механизъм и двустранно на други пряко 
заинтересовани държави-членки, ако 
управляващо ФАИ лице, за което те 
отговарят, може потенциално да 
представлява важен източник на риск от 
контрагента за кредитна институция или 
друга институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

член 24, обобщена по отношение на 
всички ФАИ и управляващи ФАИ 
лица, върху които те упражняват 
надзор, се предоставя на разположение 
на други компетентни органи, както и 
на Европейския съвет за системен 
риск и Европейския орган за ценни 
книжа и пазари чрез установената в 
член 46 процедура за сътрудничество 
във връзка с надзора. Те предоставят 
незабавно информацията чрез 
посочения механизъм и двустранно на 
други пряко заинтересовани държави-
членки, ако ФАИ или управляващо 
ФАИ лице, за което те отговарят, може 
потенциално да представлява важен 
източник на риск от контрагента за 
кредитна институция или друга 
институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели упражняването на по-строг контрол върху ливъриджа при 
по-големи ФАИ.  Упражняването на контрол върху ливъридж при сделки с ценни 
книжа е важно за избягването на системни рискове.

Изменение 1246
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към задълженията 
им за докладване на ЕОЦКП съгласно 
параграф 2, компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице: 
а) отговарят възможно най-скоро на 
всяко запитване на ЕОЦКП, 
независимо дали то се отнася до 
управляващите ФАИ лица, върху 
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които той упражнява надзор, до 
управляваните от тези лица ФАИ 
или е от общ характер;
б) предоставят възможно най-скоро
на ЕОЦКП заключенията от 
техните оценки на рисковете, които 
могат да произтекат от дейностите 
на управляващо ФАИ лице по 
отношение на управляваното от него 
ФАИ, включително и мерките, 
предлагани за тази цел от 
компетентните органи на  
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ; и
в) предоставят на ЕОЦКП всякаква 
изготвена или притежавана от тях 
информация, за която считат, че е 
от значение за постигане на целта на 
ЕОЦКП. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 

заличава се
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равнището на ливъридж, което 
могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези 
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.
Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Изменение 1248
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което 
могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези 
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

заличава се

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

Or. en
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Изменение 1249
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което 
могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези 
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

заличава се

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

Or. en

Изменение 1250
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което 
могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези 

заличава се



AM\807997BG.doc 47/193 PE439.134v03-00

BG

критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.
Тези мерки, имащи за цел да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че няма доказателства, че използването на ливъридж във ФАИ 
води до системен риск и че строгите ограничения по отношение на ливъриджа могат 
да окажат неблагоприятно въздействие в момент на нестабилност на пазара и да 
доведат до проциклични последици, като например водещи мениджъри да продават 
позициите си на вече сриващи се пазари, настоящото изменение цели заличаването от 
текста на предварителния контрол по отношение на ливъриджа. Също така трябва 
да се вземат предвид трудностите във връзка с изготвянето на общо определение за 
ливъридж, което да включва риска по отношение на групата от различни основни 
активи.

Изменение 1251
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което 
могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

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

Or. en

Обосновка

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Изменение 1252
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за
равнището на ливъридж, което могат 
да използват лицата, управляващи 
ФАИ. При тези критерии следва да се 
вземат предвид, inter alia, видът на 
ФАИ, тяхната стратегия и 
източниците на използвания от тях 
ливъридж.

3. За целите на стабилността и целостта 
на финансовите пазари ЕОЦКП 
може, при отчитане на оценките и 
анализите, предприети по време на 
неговия надзор, да разработи и приеме 
технически стандарти със 
задължителна правна сила. Подобни
технически стандарти могат, по-
специално, да са свързани с равнището 
или естеството на ливъридж, 
използван за дадена инвестиционна 
стратегия при конкретни 
обстоятелства, или тежестта, 
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концентрацията или корелацията на 
инвестициите на ФАИ на даден 
пазар.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1253
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
ЕОЦКП има правомощия да определя 
ограничения за равнището на ливъридж, 
което могат да използват лицата, 
управляващи ФАИ. При тези критерии 
следва да се вземат предвид, inter alia, 
видът на ФАИ, тяхната стратегия и 
източниците на използвания от тях 
ливъридж. 

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

Or. en

Обосновка

Наборът от инструменти на ЕОЦКП трябва да включва възможността за 
ограничаване на ливъриджа, използван от ФАИ. 

Изменение 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система и за 
насърчаване на дългосрочния 
устойчив растеж на икономиката, 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49в, 
определящи ограничения за равнището 
на общия ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ.
Тези граници не превишават 
петкратния размер на стойността 
на собствения капитал на всеки ФАИ, 
с изключение на специфични 
категории ФАИ, за които би била 
разрешена по-висока степен на 
умножаване въз основа на техния 
бизнес модел и на степента, в която 
това умножаване не увеличава 
системния риск, което е съвместимо 
с рисковия профил на свързания вид 
ФАИ и няма вероятност да доведе до 
несъразмерно въздействие на 
свързания вид ФАИ на пазара, на 
който те действат. При тези 
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
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стратегия и източниците на използвания 
от тях ливъридж. Комисията също 
така уточнява степента на 
обобщение на информацията, 
предадена съгласно параграф 2.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да установи абсолютно максимално равнище за ливъридж. 
Превишаването на тези ограничения е приемливо, когато би било същевременно 
необходимо въз основа на бизнес модела на ФАИ и приемливо по отношение на 
допълнителните рискове.

Изменение 1255
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията, при отчитане на 
становищата на ЕОЦКП, приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, определящи 
ограничения за равнището на ливъридж, 
което могат да използват ФАИ и лицата, 
управляващи ФАИ. При тези критерии 
следва да се вземат предвид, inter alia, 
видът на ФАИ, тяхната стратегия, 
техния размер и източниците на 
използвания от тях ливъридж, като 
максималният размер на ливъриджа 
не надхвърля в петкратен размер 
нетната стойност на активите.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели упражняването на по-строг контрол върху ливъриджа при 
по-големи ФАИ.  Упражняването на контрол върху ливъридж при сделки с ценни 
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книжа е важно за избягването на системни рискове.

Изменение 1256
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията, при отчитане на 
становищата на ЕОЦКП, приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, определящи 
ограничения за равнището на ливъридж, 
което могат да използват ФАИ и лицата, 
управляващи ФАИ. При тези критерии 
следва да се вземат предвид, inter alia, 
видът на ФАИ, тяхната стратегия, 
техния размер и източниците на 
използвания от тях ливъридж, като 
максималният размер на ливъриджа 
не надхвърля в петкратен размер 
нетната стойност на активите.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели упражняването на по-строг контрол върху ливъриджа при 
по-големи ФАИ.  Упражняването на контрол върху ливъридж при сделки с ценни 
книжа е важно за избягването на системни рискове.

Изменение 1257
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
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Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

Комисията, след консултиране на 
ЕОЦКП, приема делегирани актове в 
съответствие с членове 49а, 49б и 49в, 
определящи ограничения за равнището 
на ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. При тези 
критерии следва да се вземат предвид, 
inter alia, видът на ФАИ, тяхната 
стратегия и източниците на използвания 
от тях ливъридж.

Or. en

Обосновка

Мерките по прилагането или техният приемник съгласно Договора от Лисабон следва 
да отчитат експертния опит на ЕОЦКП.

Изменение 1258
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

3. За осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
Комисията може да приеме делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, определящи ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ.
При тези критерии следва да се вземат 
предвид, inter alia, видът на ФАИ, 
тяхната стратегия и източниците на 
използвания от тях ливъридж.

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

Or. en
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Обосновка

Ако този член бъде запазен, това е целесъобразна формулировка съгласно новите 
процедури на комитология.

Изменение 1259
Enikő Győri

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията разполага с 
правомощия да определя границата на 
агрегатния системен риск, които 
произтича от дейността на ФАИ, 
използващ високо равнище на 
ливъридж, въз основа на становище 
на ЕССР.  Показателят за агрегатен 
системен риск следва да бъде 
определен чрез формула и следва да 
бъде постоянно наблюдаван във 
времето.

Or. en

Обосновка

Ако прагът на акумулирания системен риск се определя посредством формула, 
различна от вземането на решения по собствена преценка, това би улеснило 
наблюдението на развитието на агрегатния системен риск и би признало 
своевременно акумулирането на отделни рискове в съчетание с основани на високо 
равнище на ливъридж стратегии, използвани от управляващите ФАИ лица.

Изменение 1260
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи оценяват 
рисковете, до които би могло да



AM\807997BG.doc 55/193 PE439.134v03-00

BG

доведе използването на ливъридж от 
управляващо ФАИ лице във връзка с 
управлявания от него ФАИ, и когато 
това се счита за необходимо с цел да 
се гарантира стабилността и 
целостта на финансовата система, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице налагат 
граници на равнището на ливъридж, 
което дадено управляващо ФАИ лице 
се разрешава да използва. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице надлежно 
информират компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
ФАИ, ЕОЦКП и ЕССР относно 
действията, предприети във връзка с 
това, в съответствие с член 46. 

Or. en

Обосновка

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Изменение 1261
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи оценяват 
системните рискове, до които би 
могло да доведе използването на 
ливъридж от управляващо ФАИ лице 
във връзка с управлявания от него 
ФАИ, и когато това се счита за 
необходимо с цел да се гарантира 
стабилността и целостта на 
финансовата система, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице налагат 
граници на равнището на ливъридж, 
което дадено управляващо ФАИ лице 
може да използва във връзка с 
управлявания от него ФАИ. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице надлежно 
информират CESR и компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на ФАИ относно 
действията, предприети във връзка с 
това.

Or. en
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Изменение 1262
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи оценяват 
системните рискове, до които би 
могло да доведе използването на 
ливъридж от управляващо ФАИ лице 
във връзка с управлявания от него 
ФАИ, и когато това се счита за 
необходимо с цел да се гарантира 
стабилността и целостта на 
финансовата система, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице налагат 
граници на равнището на ливъридж, 
което дадено управляващо ФАИ лице 
може да използва във връзка с 
управлявания от него ФАИ. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице надлежно 
информират CESR и компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на ФАИ относно 
действията, предприети във връзка с 
това.

Or. en

Изменение 1263
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи оценяват 
системните рискове, до които би 
могло да доведе използването на 



PE439.134v03-00 58/193 AM\807997BG.doc

BG

ливъридж от управляващо ФАИ лице 
във връзка с управлявания от него 
ФАИ, и когато това се счита за 
необходимо с цел да се гарантира 
стабилността и целостта на 
финансовата система, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице налагат 
граници на равнището на ливъридж, 
което дадено управляващо ФАИ лице 
може да използва във връзка с 
управлявания от него ФАИ. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице надлежно 
информират CESR и компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на ФАИ относно 
действията, предприети във връзка с 
това. 

Or. en

Изменение 1264
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, които установяват 
принципите, поясняващи 
обстоятелствата, при които 
компетентните органи биха 
приложили разпоредбите на параграф 
3а, като отчитат различните 
стратегии на ФАИ, различните 
пазарни условия, при които действат 
ФАИ, и евентуалните проциклични 
ефекти, произтичащи от 
прилагането на разпоредбите.
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Or. en

Изменение 1265
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, които установяват 
принципите, поясняващи 
обстоятелствата, при които 
компетентните органи следва да 
прилагат разпоредбите на параграф 
3а, като отчитат различните 
стратегии на ФАИ, различните 
пазарни условия, при които действат 
ФАИ, и евентуалните проциклични 
ефекти, произтичащи от 
прилагането на разпоредбите.

Or. en

Обосновка

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
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leverage and set limits.

Изменение 1266
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, които установяват 
принципите, поясняващи 
обстоятелствата, при които 
компетентните органи следва да 
прилагат разпоредбите на параграф 
3а, като отчитат различните 
стратегии на ФАИ, различните 
пазарни условия, при които действат 
ФАИ, и евентуалните проциклични 
ефекти, произтичащи от 
прилагането на разпоредбите.

Or. en

Изменение 1267
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, които установяват 
принципите, поясняващи 
обстоятелствата, при които 
компетентните органи следва да 
прилагат разпоредбите на параграф 
3а, като отчитат различните 
стратегии на ФАИ, различните 
пазарни условия, при които действат 
ФАИ, и евентуалните проциклични 
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ефекти, произтичащи от 
прилагането на разпоредбите. 

Or. en

Изменение 1268
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в с оглед на изясняване на 
методите на ливъридж, както са 
определени в буква л) на член 3, и за 
целите на член 21, параграф 4, в 
който се уточнява кога за ливъриджа 
се счита, че се използва на системно 
значителна основа и как ливъриджът 
следва да се изчислява. 

Or. en

Изменение 1269
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. С цел да се гарантира единното 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЦКП може да разработи проект 
на технически стандарти, за да 
определи условията на прилагане на 
разпоредбите в параграф 3а, като 
взема под внимание делегираните 
актове, приети от Комисията в 
съответствие с настоящия параграф.
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Комисията може да приеме проект 
на технически стандарти, посочен в 
алинея първа в съответствие с 
процедурата, установена в член 7 от 
Регламент …/…. [ЕОЦКП].

Or. en

Обосновка

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Изменение 1270
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 

заличава се
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въз основа на параграф 3.

Or. en

Изменение 1271
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Определените ограничения или упражняването на контрол върху ливъриджа са 
нецелесъобразни и непрактични. Много е трудно да се определи ливъридж и 
прилагането на ливъридж често зависи от вида на класа активи, в който се 
инвестира и/или стратегията, която се възприема от определен ФАИ.
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Изменение 1272
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1273
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 

заличава се
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органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

Or. en

Обосновка

Определените ограничения или упражняването на контрол върху ливъриджа са 
нецелесъобразни и непрактични. Много е трудно да се определи ливъридж и 
прилагането на ливъридж често зависи от вида на класа активи, в който се 
инвестира и/или стратегията, която се възприема от определен ФАИ.

Изменение 1274
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
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depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Изменение 1275
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и 
целостта на финансовата система 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход могат 
да налагат допълнителни 
ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

4. Въз основа на информацията, 
предоставена на него съгласно 
настоящата директива, независимо 
дали това става редовно или ad hoc, 
при поискване или по всякакви други 
начини, както и за целите на 
стабилността и целостта на 
финансовите пазари, ЕССР:

а) наблюдава и оценява рисковете, 
свързани с дейността на 
управляващите ФАИ лица във връзка с 
управляваните от тях ФАИ. За 
целите на своята оценка, ЕОЦКП 
работи в сътрудничество с ЕССР и 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ;
б) може, когато счете за необходимо, 



AM\807997BG.doc 67/193 PE439.134v03-00

BG

да изисква допълнителна 
информация, която счита за уместна, 
от засегнатото лице, управляващо 
ФАИ, пряко или посредством 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ;
в)  може, по своя собствена 
инициатива и/или при липса на 
целесъобразно действие от страна на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
ФАИ, да приема индивидуални 
решения, които изискват 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
ФАИ да предприеме необходимите 
действия, за да се справи с рискове, 
които могат да изложат на опасност 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система или на части от нея, като 
гарантират, че са отправени 
подходящи искания или са наложени 
ограничения във връзка с дейностите 
на едно или няколко лица, 
управляващи ФАИ по отношение на 
управляваните от него(тях) ФАИ; 
подобни искания или ограничения 
включват ограничения на ливъриджа, 
и по-специално на неговото равнище 
или естество, които управляващите 
ФАИ лица могат да използват, като 
отчитат, наред с другото, вида на 
ФАИ, тяхната стратегия, 
източниците на техния ливъридж и 
концентрацията на техните 
инвестиции, пазарните условия, при 
които действат ФАИ, и 
евентуалните проциклични ефекти, 
произтичащи от прилагането на 
подобни ограничения; подобни 
искания или ограничения също така 
включват промени в 
инвестиционната политика на ФАИ, 
във връзка с които ЕОЦКП уведомява 
ЕССР относно индивидуалните 
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решения, които е взел; когато 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице не спазват 
подобно индивидуално решение на 
ЕОЦКП в рамките на посочения в 
него период, ЕОЦКП може да приеме 
индивидуално решение, насочено към 
едно или няколко засегнати лица, 
управляващи ФАИ, с което 
последното(ите) се задължава(т) да 
предприеме(ат) необходимите 
действия, (включително 
прекратяването на всяка практика) с 
цел спазване на индивидуалното 
решение на ЕОЦКП; индивидуалните 
решения на ЕОЦКП, които пряко се 
отнасят до управляващото ФАИ лице 
имат предимство пред всички 
предишни решения на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице по същия 
въпрос; във всеки случай, всяко 
действие, предприето от 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице във връзка с 
факти, които подлежат на 
индивидуално решение на ЕОЦКП, 
насочено до компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице или до 
лицето, управляващо ФАИ, е 
съвместимо с такова индивидуално 
решение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1276
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.

4. При извънредни обстоятелства и 
когато ЕССР счете за необходимо във 
връзка със стабилността и целостта на 
финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход 
мерки, в съответствие с насоките на 
ЕОЦКП и препоръките на ЕССР, имат 
временен характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби въз 
основа на параграф 3.

Or. en

Обосновка

ЕССР следва да бъде отговорен за установяването на извънредни обстоятелства, 
които излагат на риск стабилността и целостта на финансовата система. 
Действията, предприети от компетентните органи на държавата-членка по 
произход за намаляване на риска трябва да бъдат в съответствие с насоките на 
ЕОЦКП и препоръките на ЕССР с цел да гарантират равнопоставеност и 
последователно прилагане на настоящата директива.
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Изменение 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система или за защита 
на дългосрочния устойчив растеж на 
икономиката, компетентните органи на 
държавата-членка по произход и 
Комисията могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.

Or. en

Обосновка

Решението за налагане на временни ограничения за равнището на ливъридж следва да 
се взема от компетентния орган на държавата-членка по произход или от 
Комисията.

Изменение 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на лицето, управляващо 
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допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните 
органи на държавите-членки по 
произход мерки имат временен 
характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби 
въз основа на параграф 3.

ФАИ, могат да налагат ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Държавата-членка по произход на 
ФАИ, ЕОЦКП, ЕССР и Комисията се 
информират относно всякакви 
подобни мерки.

Or. en

Изменение 1279
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от 
Комисията разпоредби въз основа на 
параграф 3.

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват ФАИ. Предприетите от 
компетентните органи на държавите-
членки по произход мерки имат 
временен характер. Компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход уведомяват ЕОЦКП относно 
подобно ограничение.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ЕОЦКП да бъде информиран с цел поддържане на последователност на 
мерките на равнище ЕС.
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Изменение 1280
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ,
както и самите ФАИ. Предприетите 
от компетентните органи на държавите-
членки по произход мерки имат 
временен характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби въз 
основа на параграф 3.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1281
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход могат да налагат 
допълнителни ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ,
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Предприетите от компетентните органи 
на държавите-членки по произход мерки 
имат временен характер и са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.

както и самите ФАИ. Предприетите 
от компетентните органи на държавите-
членки по произход мерки имат 
временен характер и са в съответствие с 
приетите от Комисията разпоредби въз 
основа на параграф 3.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1282
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема сравнителни 
критерии за дългосрочна финансова 
платежоспособност на целеви 
дружества, които подлежат на 
операции по изкупувания със заемни 
средства от ФАИ. Сравнителните 
критерии включват комбинация от 
четири показателя, които се 
състоят от:
а) коефициент на обслужване на 
дълга (съотношението между 
паричния поток и общия размер на 
обслужване на дълга);
б) общ размер на ливъридж „dynamic 
gearing 1” (съотношението на 
консолидираната печалба преди 
облагане с данъци и разходи за лихви и 
амортизация (EBITDA) и нетната 
парична лихва);
в) „dynamic gearing 2” 
(съотношението между нетния дълг 
и свободния паричен поток; и
г) собствени средства 
(съотношението между собствените 



PE439.134v03-00 74/193 AM\807997BG.doc

BG

средства и общия капитал).
Целевите дружества спазват 
всичките четири показателя и 
провеждат редовни тестове за 
платежоспособност. Изплащанията 
на дивиденти се ограничават на едно 
изплащане годишно и не превишават 
приходите. В случай на отрицателна 
платежоспособност не се изплащат 
дивиденти.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба се отнася за най-неблагоприятните случаи на операции по 
изкупувания със заемни средства (LBO) на дружествата, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар и на некотираните дружества, 
предприети от фондове за дялово участие. Комбинацията от четири показателя е 
предназначена да защити дяловете на целевите дружества, и по-специално на МСП, 
от обременяване с неустойчиви равнища на дълг и източване на активи. Тестовете за 
платежоспособност в съчетание с ограничението за изплащане на дивиденти са 
необходими за поддържане платежоспособността на изкупените с ливъридж целеви 
дружества на ФАИ, и по-специално по отношение на международните счетоводни 
стандарти.

Изменение 1283
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема сравнителни 
критерии за дългосрочна финансова 
платежоспособност на целеви 
дружества, които подлежат на 
операции по изкупувания със заемни 
средства от ФАИ. Сравнителните 
критерии включват комбинация от 
четири показателя, които се 
състоят от:
а) коефициент на обслужване на 
дълга (съотношението между 
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паричния поток и общия размер на 
обслужване на дълга);
б) общ размер на ливъридж „dynamic 
gearing 1” (съотношението на 
консолидираната печалба преди 
облагане с данъци и разходи за лихви и 
амортизация (EBITDA) и нетната 
парична лихва);
в) „dynamic gearing 2” 
(съотношението между нетния дълг 
и свободния паричен поток;
г) собствени средства 
(съотношението между собствените 
средства и общия капитал).
Целевите дружества спазват 
всичките четири показателя и 
провеждат редовни тестове за 
платежоспособност. Изплащанията 
на дивиденти се ограничават на едно 
изплащане годишно и не превишават 
приходите. В случай на отрицателна 
платежоспособност не се изплащат 
дивиденти.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба се отнася за най-неблагоприятните случаи на операции по 
изкупувания със заемни средства (LBO) на дружествата, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар и на некотираните дружества,
предприети от фондове за дялово участие. Комбинацията от четири показателя е 
предназначена да защити дяловете на целевите дружества, и по-специално на МСП, 
от обременяване с неустойчиви равнища на дълг и източване на активи. Тестовете за 
платежоспособност в съчетание с ограничението за изплащане на дивиденти са 
необходими за поддържане платежоспособността на изкупените с ливъридж целеви 
дружества на ФАИ, и по-специално по отношение на международните счетоводни 
стандарти.

Изменение 1284
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Pascal Canfin

Предложение за директива
Глава V – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО 
УПРАВЛЯВАТ ФАИ, 
ПРИДОБИВАЩИ КОНТРОЛИРАЩО
ВЛИЯНИЕ В ДРУЖЕСТВА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ФАИ, 
ПРИДОБИВАЩИ ВЛИЯНИЕ В 
ДРУЖЕСТВА

Or. en

Обосновка

Задълженията се отнасят за ФАИ, а не за лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Глава V – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО 
УПРАВЛЯВАТ ФАИ, ПРИДОБИВАЩИ 
КОНТРОЛИРАЩО ВЛИЯНИЕ В 
ДРУЖЕСТВА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО 
УПРАВЛЯВАТ ФАИ, ПРИДОБИВАЩИ 
ЗНАЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ИЛИ 
КОНТРОЛИРАЩО ВЛИЯНИЕ В 
ДРУЖЕСТВА

Or. en

Изменение 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
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Обхват
1. Настоящият регламент се прилага 
когато:
а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или 
на дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, което 
е установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.
б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да 
придобият 30 % или повече от 
правата на глас на емитента или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.
2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

Or. en

Обосновка

Въпрос на последователност е разпоредбите на чл. 26 до 30 да се прилагат за всички 
онези, които придобиват съответния размер дялово участие, а не само за лица, 
управляващи ФАИ, и предприятията, в които те инвестират. Всякакви евентуални 
опасения по отношение на прозрачността или интересите на наетите лица и 
заинтересованите от стопанската дейност страни се отнасят равнозначно за 
дейностите на всички видове субекти, имащи контролен дял в дружества от ЕС, а не 
само за ситуации, които касаят управляващи ФАИ лица. Всички задължения за 
оповестяване следва да бъдат включени последователно в общата Директива за 
дружественото право, вместо да се ощетяват лицата, управляващи ФАИ, и 
дружествата, в които те инвестират.
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Изменение 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Обхват
1. Настоящият регламент се прилага 
когато:
а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или 
на дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, което 
е установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.
б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да 
придобият 30 % или повече от 
правата на глас на емитента или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.
2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

Or. en
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Обосновка

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1288
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 26 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхват Пруденциалният надзор над операции 
по изкупувания със заемни средства по
отношение на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

1. Държавите-членки гарантират, че 
управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече ФАИ, 
които, поотделно или съвкупно, 
придобиват контрол над дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, предоставят 
информация относно равнището на 
дълга, което се носи пряко или косвено 
от целевото дружество преди и след 
придобиването.

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или 
на дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, което 
е установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.
б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
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повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да 
придобият 30 % или повече от 
правата на глас на емитента или на 
дружество, чиито ценни книжа не се
търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.

Or. en

Обосновка

Задълженията за предоставяне на информация, наложени на управителите на 
фондове за дялово участие според чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и 
подходящи за целите на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят 
до задълженията за оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС 
или са трудно приложими (например задължението за оповестяване на плана за 
развитие на дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което 
предизвиква сериозни опасения по отношение на поверителността и/или 
икономическото разузнаване). Освен това те не се прилагат за всички участници на 
пазара, чиито дейности може да предполагат системен риск.

Изменение 1289
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

1. Настоящият раздел се прилага за 
ФАИ, които, самостоятелно или чрез 
споразумение с един или повече други 
ФАИ, придобиват значително или 
контролиращо влияние, както е 
определено в МСФО, на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
установено в Съюза.

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 



AM\807997BG.doc 81/193 PE439.134v03-00

BG

установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.
б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да 
придобият 30 % или повече от 
правата на глас на емитента или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.

Or. en

Обосновка

Изискванията следва да бъдат пропорционални на влиянието на ФАИ върху 
дружеството.

Изменение 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 10 %, 20 %, 30 %
и 50 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, което е установено на 
територията на Съюза, в зависимост от 
случая.

Or. en

Обосновка

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
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investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity  investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Изменение 1291
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, управляващи един или повече
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.

а) ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 25 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на Съюза, в 
зависимост от случая, както и 
управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1292
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, управляващи един или повече а) ФАИ, които самостоятелно или 
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ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.

съвкупно придобиват 25 % или повече 
от правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на Съюза, в 
зависимост от случая, както и 
управляващи ФАИ лица, които 
управляват един или повече такива 
ФАИ.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1293
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

1.Настоящият регламент се прилага 
когато:

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или
на дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват контролиращо 
влияние в дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар.

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
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30 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

контролиращо влияние в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар.

За целите на настоящия раздел, 
контролиращо влияние означава 
повече от 50% от правата на глас на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар.

Or. en

Изменение 1294
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват 30 % или повече 
от правата на глас на емитент или 
на дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, което е 
установено на територията на 
Общността, в зависимост от случая.

а) лица, управляващи един или повече 
ФАИ, които самостоятелно или 
съвкупно придобиват  контролен 
пакет на дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, което е установено на 
територията на Съюза, в зависимост от 
случая.

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
30 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
контролиращо влияние в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

Or. en
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Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право.  
Понятието „контролиращо влияние” следва да бъде приведено в съответствие с 
дружественото право. 

Изменение 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
30 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

б) лица, управляващи ФАИ, които 
действат съвместно с едно или повече 
други управляващи ФАИ лица във 
връзка с придобиването или 
упражняването на права на глас от 
управлявани от тях ФАИ, в които това 
управляващо ФАИ лице управлява 
един или повече ФАИ, който 
самостоятелно или съвкупно 
придобива 10 %, 20 %, 30 % и 50 % или 
повече от правата на глас на емитента 
или на дружество, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.

Or. en

Обосновка

До сега фондовете за дялово участие оповестяваха твърде малко информация, 
предимно неподлежаща на проверка и предоставяна по непоследователен начин. Тъй 
като този вид собственост води до значителни промени в стила на управление на 
дружествата, от изключително значение е да се разполага с цялостна и 
последователна информация относно положението на дружествата, подлежащи на 
изкупувания със заемни средства. Тази информация е важна за инвеститорите, 
надзорните органи, наетите лица и обществеността. Не следва да съществуват 
изключения от изискванията за предоставяне на информация, независимо дали става 
въпрос за големината на фонда или за големината на управляваното дружество.



PE439.134v03-00 86/193 AM\807997BG.doc

BG

Изменение 1296
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
30 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
25 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1297
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
30 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
25 % или повече от правата на глас на 
емитента или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
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регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1298
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Дружествата, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, които са контролирани от 
управляващи ФАИ лица, спазват 
съответното дружествено право на 
Съюза и национално дружествено 
право в областта на оповестяването.

Or. en

Обосновка

Само глобален подход ще предотврати изкривяването на конкуренцията на пазара 
между участниците, които са регулирани от настоящата Директива, и тези, които 
не са. Следователно всяко задължение за оповестяване следва да бъде разглеждано по 
един и същи начин за всички видове частна собственост чрез промени в директивите 
на ЕС в областта на дружественото право.
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Изменение 1299
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. До ...* Комисията представя пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета доклад въз основа на 
преразглеждането на съответното 
законодателство в областта на 
дружественото право, както и на 
съответните директиви относно 
финансовия сектор, придружен, по 
целесъобразност, от законодателно 
предложение, което включва, по 
целесъобразност, изменения на 
настоящата директива. В своята 
оценка Комисията отчита целите за 
повишена прозрачност, лоялна 
конкуренция и поддържане на 
равнопоставеност между всички 
дружества без никаква 
дискриминация, основаваща се на 
собственост. Тя също така взема под 
внимание конкурентоспособността 
на ЕС по отношение на 
финансирането на иновациите. 
* ОВ моля посочете дата: датата на 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Само глобален подход ще предотврати изкривяването на конкуренцията на пазара 
между участниците, които са регулирани от настоящата Директива, и тези, които 
не са. Следователно всяко задължение за оповестяване следва да бъде разглеждано по 
един и същи начин за всички видове частна собственост чрез промени в директивите 
на ЕС в областта на дружественото право.
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Изменение 1300
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1301
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-

заличава се
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малко от 250 лица.

Or. en

Изменение 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

заличава се

Or. en

Изменение 1303
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO)) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. По тази причина прагът за 
регулиране на фондовете за дялово участие следва да бъде снижен до равнище на 
допълнителен контрол; 25% от правата на глас може да се счита за праг за 
доминиращо влияние. В много държави-членки фоновете за дялово участие целят 
конкретно МСП, осигуряващи голям брой работни места, което не би било обхванато 
от посочените в параграф 2 прагове.

Изменение 1304
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

2. За целите на параграф 1, 
управляващото ФАИ лице, преди 
придобиването на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, уведомява 
компетентните органи на 
държавата-членка на въпросното 
дружество, относно случаите, при 
които планираното придобиване 
може да доведе, пряко или косвено, до 
положение, при което размерът на 
дълговете на целевото дружество да е 
по-голям от стойността на 
дружеството. В такъв случай 
компетентните пруденциални органи 
извършват пруденциални проверки на 
потенциалните последици от 
придобиването, в частност като 
обръщат внимание на свързаните с 
него системни рискове.

Or. en

Обосновка

Задълженията за предоставяне на информация, наложени на управителите на 
фондове за дялово участие според чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и 
подходящи за целите на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят 
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до задълженията за оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС 
или са трудно приложими (например задължението за оповестяване на плана за 
развитие на дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което 
предизвиква сериозни опасения по отношение на поверителността и/или 
икономическото разузнаване). Освен това те не се прилагат за всички участници на 
пазара, чиито дейности може да предполагат системен риск.

Изменение 1305
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-малко 
от 250 лица.

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато в съответното дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, работят по-малко от 50 
лица.

Or. en

Обосновка

Изискването следва да бъде пропорционално на големината на дружествата. При все 
това, изключването на всички МСП ще изключи повечето случаи на придобиване чрез 
изкупувания от обхвата на директивата.

Изменение 1306
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответните дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, са предприятия със 
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или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

специално предназначение (ПСП) или 
малки и средни предприятия.

За целите на настоящия раздел, 
а) ПСП означава дружества, които, в 
съответствие с техните 
учредителни актове и приложимо 
национално право, имат право да 
придобиват, държат или продават 
единствено активи или интереси в 
други ПСП, които могат да бъдат 
придобивани, държани или продавани 
пряко или от ФАИ в съответствие с 
правилата или инструментите за 
инкорпориране на ФАИ и 
националното право;
б) малки и средни предприятия 
означава дружества, които, в 
съответствие с техните последни 
годишни или консолидирани отчети, 
отговарят на поне два от следните 
критерии: 
i) средния брой наети лица в Съюза по 
време на финансовата година е по-
малък от 250 души; 
ii) общия годишен баланс не 
превишава 43 милиона евро; 
iii) годишния нетен оборот не 
превишава 50 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Неразграниченото включване на всички фондове, притежаващи контролния пакет на 
дружества означава, че дружества за недвижими имоти от отворен тип (OEREF), 
които притежават собственост посредством предприятия със специално 
предназначение, се класифицират като ФАИ, притежаващи контролен пакет. Това би 
противоречило на общата практика по отношение на OEREF, което е от съществено 
значение с цел достъп до определени пазари на недвижими имоти. По тази причина 
включването на OEREF не изглежда обосновано, така че притежаването на 
контролния пакет на такива ПСП, само по себе си, не подлежи на правилата за 
лицата, управляващи ФАИ.
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Изменение 1307
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответният емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, са малки 
или средни предприятия с годишен 
оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-малко 
от 250 лица.

2. Настоящият раздел не се прилага, 
когато съответното дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, са малки и средни 
предприятия с годишен оборот, 
непревишаващ 50 млн. евро, и/или 
годишен баланс, непревишаващ 43 млн. 
евро или в тях работят по-малко от 250 
лица.

Or. en

Изменение 1308
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  2a. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, които уточняват 
понятията за дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, придобиването на 
контролен пакет, величина за 
умножаване (включително определяне 
на ставката) и оценката, и които 
определят пруденциалните правила, 
които са приложими във връзка с 
това.

Or. en
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Обосновка

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1309
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Членове 28 до 30 не се прилагат за 
индустриални холдингови дружества, 
чиито акции или дялове се търгуват 
на регулиран пазар в ЕС, доколкото те 
притежават акции или дялове от 
дъщерни предприятия или свързани 
дружества с цел изпълняване на 
индустриална бизнес стратегия и не 
са създадени с основна цел постигане 
на печалба за инвеститорите си 
посредством освобождавания от 
активи в рамките на определен 
период от време.

Or. en

Обосновка

Индустриалните холдингови дружества, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар, се регулират от Директивата относно проспектите и 
Директивата относно хармонизиране изискванията за прозрачност, както и от 
националното дружествено право, правилата за търгуване на регулиран пазар и други 
национални разпоредби. Така се гарантира достатъчна прозрачност по отношение на 
инвеститори, регулатори и обществото като цяло. Разпоредбите на членове 28 до 30 
са неуместни или не се отнасят за този вид дружества.
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Изменение 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар 
1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.
Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не 
по-късно от 4 дни на търговия, 
първият от които е денят, в който 
лицето, управляващо ФАИ, е станало 
в състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.
2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
информация:
а) изменението в разпределението на 
правата на глас;
б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;
в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

Or. en
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Обосновка

Въпрос на последователност е разпоредбите на чл. 26 до 30 да се прилагат за всички 
онези, които придобиват съответния размер дялово участие, а не само за лица, 
управляващи ФАИ, и предприятията, в които те инвестират. Всякакви евентуални 
опасения по отношение на прозрачността или интересите на наетите лица и 
заинтересованите от стопанската дейност страни се отнасят равнозначно за 
дейностите на всички видове субекти, притежаващи контролен пакет в дружества 
от ЕС, а не само за ситуации, които касаят управляващи ФАИ лица. Всички 
задължения за оповестяване следва да бъдат включени последователно в общата 
Директива за дружественото право, вместо да се ощетяват лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, в които те инвестират.

Изменение 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар 
1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.
Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не 
по-късно от 4 дни на търговия, 
първият от които е денят, в който 
лицето, управляващо ФАИ, е станало 
в състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.
2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
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информация:
а) изменението в разпределението на 
правата на глас;
б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;
в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

Or. en

Обосновка

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest

Изменение 1312
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар 
1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на 
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дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.
Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не 
по-късно от 4 дни на търговия, 
първият от които е денят, в който 
лицето, управляващо ФАИ, е станало 
в състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.
2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
информация:
а) изменението в разпределението на 
правата на глас;
б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;
в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

Or. en

Обосновка

Само глобален подход ще предотврати изкривяването на конкуренцията на пазара 
между участниците, които са регулирани от настоящата Директива, и тези, които 
не са. Следователно всяко задължение за оповестяване следва да бъде разглеждано по 
един и същ начин за всички видове частна собственост чрез промени в директивите на 
ЕС в областта на дружественото право.

Изменение 1313
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 
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чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар 
1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.
Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не 
по-късно от 4 дни на търговия, 
първият от които е денят, в който 
лицето, управляващо ФАИ, е станало 
в състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.
2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
информация:
а) изменението в разпределението на 
правата на глас;
б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;
в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

Or. en

Обосновка

Задълженията за предоставяне на информация, наложени на управителите на 
фондове за дялово участие според чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и 
подходящи за целите на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят 
до задълженията за оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС 
или са трудно приложими (например задължението за оповестяване на плана за 
развитие на дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което 
предизвиква сериозни опасения по отношение на поверителност и/или икономическо 
разузнаване). Освен това те не се прилагат за всички участници на пазара, чиито 
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дейности може да предполагат системен риск.

Изменение 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар 

Уведомяване за придобиването на 
значителен пакет от дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар.

Or. en

Изменение 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя 
предвидената в параграф 2 информация 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице, 
действащо самостоятелно или 
съгласувано с друго управляващо ФАИ 
лице, придобие, чрез един или няколко 
ФАИ, които управлява, 10%, 20%, 30% 
или 50% от правата на глас в емитент 
или дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в параграф 2 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая, както и на 
представителите на наетите лица 
или, когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица, на компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и на 
компетентния орган на държавата-
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членка, в която е установен 
емитентът или е установено 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар. 

Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.

Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е придобило, чрез 
един или няколко ФАИ, които 
управлява, 10 %, 20%, 30% или 50% от 
правата на глас.

Or. en

Изменение 1316
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то
предоставя предвидената в параграф 2 
информация на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на всички други 
акционери.

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато ФАИ е в състояние да управлява
значителен или контролен пакет, 
според определението в 
Международните стандарти за 
финансови отчети (МСФО), в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, ФАИ
предоставя предвидената в параграф 2 
информация на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на всички други 
акционери. 

Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.

Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който ФАИ е придобил 
значителен или контролен пакет.

След първото уведомяване ФАИ 
уведомява за всяко увеличаване на броя 
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на своите права на глас с повече от 5 
процентни пункта или когато ФАИ 
придобие контрол, според 
определението в МСФО, върху 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар.

Or. en

Обосновка

ФАИ предоставят информация веднага след като придобият значителен пакет в 
дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар.

Изменение 1317
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че
когато управляващо ФАИ лице е в
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя
предвидената в параграф 2 
информация на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на всички други 
акционери.

1. Държавите-членки налагат 
изискване, според което, когато 
управляващо ФАИ лице достигне
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващото ФАИ 
лице да предостави посочената в 
параграф 2 информация на дружеството, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на акционерите, с 
чиято самоличност и адреси 
управляващото ФАИ лице разполага 
или могат да му бъдат предоставени 
от дружеството, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, 
или от регистър, до който 
управляващото ФАИ лице има или 
може да получи достъп.

Това уведомяване се осъществява
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 

Тази информация се предоставя
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 10 работни дни, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
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състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.

състояние да упражнява контрол.

Or. en

Обосновка

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1318
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя 
предвидената в параграф 2 информация 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато ФАИ или управляващо ФАИ 
лице е в състояние да упражнява 25 %
или повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
съответното ФАИ или управляващо 
ФАИ лице предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на дружеството, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на всички други 
акционери.

Or. en
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Изменение 1319
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя 
предвидената в параграф 2 информация 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато ФАИ или управляващо ФАИ 
лице е в състояние да упражнява 25 %
или повече от правата на глас в 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
съответното ФАИ или управляващо 
ФАИ лице предоставя предвидената в 
параграф 2 информация на дружеството, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, и на всички други 
акционери.

Or. en

Изменение 1320
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато управляващо ФАИ лице е в 
състояние да упражнява 30 % или 
повече от правата на глас в дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя 
предвидената в параграф 2 информация 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.

1. ЕОЦКП гарантира, че когато 
управляващо ФАИ лице е в състояние 
да упражнява 30 % или повече от 
правата на глас в дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, то предоставя 
предвидената в параграф 2 информация 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и на 
всички други акционери.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1321
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от правата 
на глас.

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 работни дни, първият от 
които е денят, в който ФАИ или лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 25 % от правата 
на глас.

Or. en

Изменение 1322
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от правата 
на глас.

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 работни дни, първият от 
които е денят, в който ФАИ или лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 25 % от правата 
на глас.

Or. en
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Изменение 1323
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от правата 
на глас.

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 5 работни дни, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от правата 
на глас.

Or. en

Изменение 1324
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да упражнява 30 % от 
правата на глас.

1. Това уведомяване се осъществява 
колкото е възможно по-бързо, но не по-
късно от 4 дни на търговия, първият от 
които е денят, в който лицето, 
управляващо ФАИ, е станало в 
състояние да управлява контролен 
пакет.

Or. en

Обосновка

Всички доклади и уведомления следва да бъдат представяни пред Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в качеството му на последна надзорна инстанция за 
лицата, управляващи ФАИ.
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Изменение 1325
Syed Kamall

Предложение за директива
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната
информация:

2. Изискваната съгласно параграф 1 
информация обхваща информация, за 
чието предоставяне или 
оповестяване на лицата, посочени в 
параграф 1, съществува изискване в 
действащото право на Съюза.

а) изменението в разпределението на 
правата на глас;
б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;
в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

Or. en

Обосновка

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които е достигнат б) условията, при които е достигнат 
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прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;

прагът, включително информация за 
пълната идентификация на отделните
управляващи ФАИ лица, ФАИ и
участващи акционери, както и на 
лицата, с които те действат 
съгласувано, на всяко физическо или 
юридическо лице с право да 
упражнява права на глас от свое име 
и, по целесъобразност, веригата 
предприятия, чрез които ефективно 
са притежавани правата на глас; 

Or. en

Изменение 1327
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, при които е достигнат 
прагът от 30 %, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери;

б) условията, при които е достигнат 
значителен или контролен пакет, 
включително информация за 
самоличността и идентификационните 
данни на отделните участващи 
акционери;

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходното изменение.

Изменение 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) намеренията на управляващото 
ФАИ лице относно бъдещо 
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придобиване на права на глас, 
намерението да придобие контрол, 
размера на ливъридж, използван за 
финансиране на придобиването, 
както и планирания инвестиционен 
хоризонт на придобиването. 

Or. en

Изменение 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 27 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на съществена промяна в 
предоставената информация 
управляващото ФАИ лице предоставя 
актуализираната информация в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в параграф 1. 

Or. en

Изменение 1330
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a
Капиталова адекватност на

дружества цел
За да се избегне потенциално 
източване на активи, нетните 
активи на дружеството цел под 
контрола на ФАИ следва да са в 
съответствие с разпоредбите за 
режима по отношение на 
капиталовата адекватност съгласно 
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Втората директива в областта на 
дружественото право. 

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на член 15, параграф 1, буква а) от Втора Директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите и разпоредбите на член 1, 
параграф 4, буква б) и член 1, параграф 5 от Директива 2006/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за изменение на Директива 77/91/ЕИО 
на Съвета, приложима към акционерни дружества, биха могли да помогнат за 
предотвратяване на източването на активи (като например освобождаване от 
активи, само за да се плати дълга за закупуването), същевременно позволявайки 
достатъчно свобода на действие за законни стратегически действия за 
преструктуриране.

Изменение 1331
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 27 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27б
Задължения по отношение на 
инвестициите в дружества цел 
Независимо от националното 
законодателство, с цел да се избегне 
източване на активи от дружества 
цел, в които е инвестирало лицето, 
управляващо ФАИ, всяко лице, 
управляващо ФАИ, трябва да 
гарантира срок от три години за 
задържане на инвестициите на ФАИ 
в дружеството цел.

Or. en

Обосновка

Фондовете от затворен тип, които придобиват контролен пакет от дружество цел, 
трябва да предоставят своите инвестиции за срок от три години, за да се избегне 
всяко действие за източване на активи от това дружество.
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Изменение 1332
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 27 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27в
Ограничение на ливъриджа в случай 
на придобиване на контролен пакет
Ливъриджът, използван от ФАИ, 
които са придобили контролен пакет 
от дружества, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, е 
ограничен до съотношението между 
финансовия дълг, използван за 
придобиването, и печалбата преди 
лихви, данъци и амортизации 
(EBITDA). 
Това съотношение не надвишава 4 
към момента на придобиване на 
контролния пакет.
Дългът, използван за изчисление, 
включва целия дълг, използван от 
ФАИ за придобиване на контролния 
пакет, независимо дали дългът се 
намира в придобитото дружество 
или във ФАИ.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които уточнява начина на 
изчисляване на съотношението.

Or. en

Обосновка

За закупуването на дружества следва да не се използва прекомерен ливъридж, тъй 
като той има вредни последици за тяхното развитие и инвестиционни политики.



AM\807997BG.doc 113/193 PE439.134v03-00

BG

Изменение 1333
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 27 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27г
Ограничаване на слабата 
капитализация по отношение на 
ФАИ, инвестиращи в дружества, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
ФАИ, които чрез използване на 
ливъридж притежават контролен 
пакет в дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, не трябва да използват 
неразпределената печалба на 
придобитото дружество, натрупана 
преди придобиването, за да изплатят 
дълга, използван за придобиването. 
Дружествата, придобити от ФАИ 
чрез използване на ливъридж, не 
изплащат дивиденти през първите 
две години след придобиването, които 
биха довели до по-ниска 
неразпределена печалба спрямо 
момента на придобиване.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с членове 49а, 49б и 
49в, в които уточнява начина на 
изчисляване на ограничението за 
изплащане на дивиденти.

Or. en

Обосновка

Средствата на дружеството следва да не бъдат изразходвани за изплащане на дълга, 
използван за придобиването.
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Изменение 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
1. В допълнение към член 27, 
когато лице, управляващо ФАИ, 
придобие 30 % или повече от правата 
на глас на емитент или на дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна 
на лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената във втора и трета 
алинея информация на емитента или 
на дружеството, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а 
когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица.
По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния емитент 
и на неговите акционери следната 
информация:
а) информацията, посочена в член 
6, параграф 3 от Директива 
2004/25/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 г. 
относно предложенията за 
поглъщане1;

заличава се
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б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;
в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-специално 
по отношение на наетите лица.
По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

г) идентификационни данни за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
прага от 30 %;

д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;
е) политиката за избягване 
и управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
дружествата, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;
ж) политиката на 
емитента или на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в областта на 
вътрешната и външната 
комуникация и по-специално 
по отношение на наетите 
лица.

2. Комисията приема 
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правоприлагащи мерки за определяне на:
а) подробното съдържание 
на информацията, посочена в 
параграф 1;
б) начина на предоставяне 
на информацията.

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

Въпрос на последователност е разпоредбите на чл. 26 до 30 да се прилагат за всички 
онези, които придобиват съответния размер дялово участие, а не само за лица, 
управляващи ФАИ, и предприятията, в които те инвестират. Всякакви евентуални 
опасения по отношение на прозрачността или интересите на наетите лица и 
заинтересованите от стопанската дейност страни се отнасят равнозначно за 
дейностите на всички видове субекти, притежаващи контролен пакет в дружества 
от ЕС, а не само за ситуации, които касаят управляващи ФАИ лица. Всички 
задължения за оповестяване следва да бъдат включени последователно в общата 
Директива за дружественото право, вместо да се ощетяват лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, в които те инвестират.

Изменение 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 

заличава се
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емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
1. В допълнение към член 27, 
когато лице, управляващо ФАИ, 
придобие 30 % или повече от правата 
на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената 
във втора и трета алинея 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а 
когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица.
По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:
а) информацията, посочена в член 
6, параграф 3 от Директива 
2004/25/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно предложенията за
поглъщане1;
б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;
в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-
специално по отношение на наетите 
лица.
По отношение на дружествата, 
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чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

г) идентификационни данни за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
прага от 30 %;

д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на
регулиран пазар;
е) политиката за избягване 
и управление на конфликти на 
интереси, по-специално 
между лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват 
на регулиран пазар;
ж) политиката на 
емитента или на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в областта 
на вътрешната и външната 
комуникация и по-специално 
по отношение на наетите 
лица.

2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне на:

а) подробното съдържание 
на информацията, посочена в 
параграф 1;
б) начина на предоставяне 
на информацията.

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

Or. en

Обосновка

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1336
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
1. В допълнение към член 27, 
когато лице, управляващо ФАИ, 
придобие 30 % или повече от правата 
на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата,
управляващи ФАИ, на предвидената 
във втора и трета алинея 

заличава се
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информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а 
когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица.
По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:
а) информацията, посочена в член 
6, параграф 3 от Директива 
2004/25/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно предложенията за 
поглъщане1;
б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;
в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-
специално по отношение на наетите 
лица.
По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

г) идентификационни данни за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
прага от 30 %;

д) план за развитието на 
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дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;
е) политиката за избягване 
и управление на конфликти на 
интереси, по-специално 
между лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват 
на регулиран пазар;
ж) политиката на 
емитента или на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в областта 
на вътрешната и външната 
комуникация и по-специално 
по отношение на наетите 
лица.

2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне на:

а) подробното съдържание 
на информацията, посочена в 
параграф 1;
б) начина на предоставяне 
на информацията.

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

Задълженията за предоставяне на информация, наложени на управителите на 
фондове за дялово участие съгласно чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и 
подходящи за целите на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят 
до задълженията за оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС 
или са трудно приложими (например задължението за оповестяване на плана за 
развитие на дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което 
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предизвиква сериозни опасения по отношение на поверителност и/или икономическо 
разузнаване). Освен това те не се прилагат за всички участници на пазара, чиито 
дейности може да предполагат системен риск.

Изменение 1337
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
1. В допълнение към член 27, 
когато лице, управляващо ФАИ, 
придобие 30 % или повече от правата 
на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената 
във втора и трета алинея 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а 
когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица.
По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:
а) информацията, посочена в член 

заличава се
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6, параграф 3 от Директива 
2004/25/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно предложенията за 
поглъщане1;
б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;
в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-
специално по отношение на наетите 
лица.
По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

г) идентификационни данни за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
прага от 30 %;

д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;
е) политиката за избягване 
и управление на конфликти на
интереси, по-специално 
между лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват 
на регулиран пазар;
ж) политиката на 
емитента или на 
дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на 
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регулиран пазар, в областта 
на вътрешната и външната 
комуникация и по-специално 
по отношение на наетите 
лица.

2. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за определяне на:

а) подробното съдържание 
на информацията, посочена в 
параграф 1;
б) начина на предоставяне 
на информацията.

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

Само глобален подход ще предотврати изкривяването на конкуренцията на пазара 
между участниците, които са регулирани от настоящата Директива, и тези, които 
не са. Следователно всяко задължение за оповестяване следва да бъде разглеждано по 
един и същ начин за всички видове частна собственост чрез промени в директивите на 
ЕС в областта на дружественото право.

Изменение 1338
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар

Предоставяне на информация при 
придобиване на контролния пакет на 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар
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Or. en

Изменение 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената във 
втора и трета алинея информация на 
емитента или на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните им 
акционери и на представители на 
наетите лица, а когато не съществуват 
такива представители - на самите наети 
лица.

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, действащо 
самостоятелно или съгласувано с 
друго управляващо ФАИ лице, 
придобие чрез едно или няколко ФАИ, 
които управлява, 30 % или повече от 
правата на глас на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, или по 
друг начин държи контролния пакет 
в такъв ФАИ, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената в алинея втора
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица, на 
компетентния орган на 
управляващото ФАИ лице и на 
компетентния орган на държавата-
членка, в която е установен 
емитентът или е установено 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар. 

Or. en
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Изменение 1340
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената във втора и трета 
алинея информация на емитента или 
на дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а 
когато не съществуват такива 
представители - на самите наети 
лица.

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
контролния пакет на дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
лицата, управляващи ФАИ, на следната
информация на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните му 
акционери и на представители на 
наетите лица:

Or. en

Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право.  Не е 
подходящо да се изисква от лица, управляващи ФАИ, които са придобили контролен 
пакет, да оповестяват чувствителна търговска информация.

Изменение 1341
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито ценни 

1. В допълнение към член 27, когато 
ФАИ придобие значителен или 
контролен пакет на емитент или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
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книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената 
във втора и трета алинея информация на 
емитента или на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните им 
акционери и на представители на 
наетите лица, а когато не съществуват 
такива представители - на самите наети 
лица.

търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицето, 
управляващо този ФАИ, на 
предвидената във втора и трета алинея 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения.

Изменение 1342
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената във втора и трета алинея 
информация на емитента или на
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица.

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, във възможно най-
кратки срокове на предвидената във 
втора и трета алинея информация на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица.

Or. en
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Изменение 1343
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената във 
втора и трета алинея информация на 
емитента или на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните им 
акционери и на представители на
наетите лица, а когато не съществуват 
такива представители - на самите наети 
лица.

1. В допълнение към член 27, когато 
ФАИ или лице, управляващо ФАИ, 
придобие 25 % или повече от правата на 
глас на емитент или на дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
ФАИ или лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената във втора и трета алинея 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1344
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, придобие 
30 % или повече от правата на глас на 
емитент или на дружество, чиито ценни 

1. В допълнение към член 27, когато 
ФАИ или лице, управляващо ФАИ, 
придобие 25 % или повече от правата на 
глас на емитент или на дружество, 
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книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената във 
втора и трета алинея информация на 
емитента или на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните им 
акционери и на представители на 
наетите лица, а когато не съществуват 
такива представители - на самите наети 
лица.

чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, държавите-членки 
осигуряват предоставяне от страна на 
ФАИ или лицата, управляващи ФАИ, на 
предвидената във втора и трета алинея 
информация на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
съответните им акционери и на 
представители на наетите лица, а когато 
не съществуват такива представители -
на самите наети лица.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1345
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:

заличава се

Or. en
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Изменение 1346
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:

заличава се

Or. en

Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право. 

Изменение 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент и на неговите акционери 
следната информация:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 6, параграф 3 от Директива
2004/25/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година 
относно предложенията за 
поглъщане1, уведомлението съгласно
алинея 1 съдържа следната 
информация: 
1 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

Or. en
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Изменение 1348
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на емитентите, лицата, 
управляващи ФАИ, предоставят на 
съответния емитент и на неговите 
акционери следната информация:

По отношение на емитентите, ФАИ или 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на съответния емитент и на неговите 
акционери следната информация:

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1349
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на емитентите, лицата, 
управляващи ФАИ, предоставят на 
съответния емитент и на неговите 
акционери следната информация:

По отношение на емитентите, ФАИ или 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на съответния емитент и на неговите 
акционери следната информация:

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.



PE439.134v03-00 132/193 AM\807997BG.doc

BG

Изменение 1350
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информацията, посочена в член 6, 
параграф 3 от Директива 2004/25/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 г. относно 
предложенията за поглъщане1;

ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

заличава се

Or. en

Изменение 1351
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информацията, посочена в член 6, 
параграф 3 от Директива 2004/25/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 г. относно 
предложенията за поглъщане1;

ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

заличава се

Or. en

Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право. 

                                               
1 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
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Изменение 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информацията, посочена в член 6, 
параграф 3 от Директива 2004/25/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 г. относно 
предложенията за поглъщане1;

а) намеренията на управляващото 
ФАИ лице по отношение на бъдещата 
дейност на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, 
запазването на работните места на 
техните наети лица и ръководство, 
включително всяка съществена 
промяна в условията на заетост, и в 
частност стратегическия план на 
лицето, управляващо ФАИ, или 
неговия план за развитие и 
евентуалното отражение на такъв 
план върху заетостта и местата на 
осъществяване на дейност на 
дружеството;

Or. en

Обосновка

Прозрачността налага на всички заинтересовани лица да се предоставя значителна 
информация, когато ФАИ придобие значителен пакет. Това включва в частност 
стратегическия план на инвеститора и неговото отражение върху заетостта и 
местата на осъществяване на дейност, както и всяко планирано освобождаване от
активи (тъй като, в случай на изкупувания със заемни средства, тези освобождавания 
от активи обикновено се извършват с цел изплащане на заема, взет от средството за 
придобиване с оглед финансиране на придобиването на дружеството цел).

                                               
1 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
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Изменение 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) значителни планирани 
освобождавания от активи;

Or. en

Обосновка

Прозрачността налага на всички заинтересовани лица да се предоставя значителна 
информация, когато ФАИ придобие значителен пакет. Това включва всяко планирано
освобождаване от активи (тъй като, в случай на изкупувания със заемни средства, 
тези освобождавания от активи обикновено се извършват с цел изплащане на заема, 
взет от средството за придобиване с оглед финансиране на придобиването на 
дружеството цел).

Изменение 1354
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;

заличава се

Or. en

Обосновка



AM\807997BG.doc 135/193 PE439.134v03-00

BG

Изменение 1355
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
емитентите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право. 

Изменение 1356
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) политиката за избягване и управление
на конфликти на интереси, по-
специално между лицата, управляващи 
ФАИ, и емитентите;

б) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между ФАИ или лицата, 
управляващи ФАИ, и емитентите;

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.
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Изменение 1357
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между лицата, управляващи 
ФАИ, и емитентите;

б) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между ФАИ или лицата, 
управляващи ФАИ, и емитентите;

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1358
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-специално 
по отношение на наетите лица.

заличава се

Or. en
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Изменение 1359
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политиката на емитента в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация, по-специално 
по отношение на наетите лица.

заличава се

Or. en

Обосновка

Емитентите следва да не са включени в обхвата на настоящата директива, тъй 
като тази материя е регулирана по подходящ начин в дружественото право. 

Изменение 1360
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политиката на емитента в областта на 
вътрешната и външната комуникация, 
по-специално по отношение на наетите 
лица.

в) за ФАИ, притежаващи контролен 
пакет, политиката на емитента в 
областта на вътрешната и външната 
комуникация, по-специално по 
отношение на наетите лица.

Or. en

Обосновка

Изискванията трябва да са пропорционални на степента на контрол.
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Изменение 1361
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) потенциалните последици за 
наетите лица.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1362
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) потенциалните последици за 
наетите лица.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.
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Изменение 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

заличава се

г) идентификационни данни за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
прага от 30 %;
д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар;
е) политиката за избягване и 
управление на конфликти на 
интереси, по-специално между 
лицата, управляващи ФАИ, и 
дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар;
ж) политиката на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация и по-
специално по отношение на наетите 
лица.

Or. en
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Изменение 1364
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените в член 28 - параграф 1 - алинея 1.

Изменение 1365
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на представители 
на наетите лица следната информация:

По отношение на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, ФАИ или 
управляващите ФАИ лица, предоставят 
на съответното дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, на неговите акционери и на 
представители на наетите лица следната 
информация:

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
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сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1366
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на представители 
на наетите лица следната информация:

По отношение на дружествата, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, ФАИ или 
управляващите ФАИ лица, предоставят 
на съответното дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, на неговите акционери и на
представители на наетите лица следната 
информация:

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1367
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 30 %;

г) идентификационни данни за ФАИ 
или лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 25 %;

Or. en
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Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1368
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 30 %;

г) идентификационни данни за ФАИ 
или лицата, управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 25 %;

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица на информиране и консултиране е от първостепенно значение.

Изменение 1369
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 30 %;

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са придобили 
значително влияние или контролния 
пакет;
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Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения

Изменение 1370
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 30 %;

г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали 
контролния пакет;

Or. en

Обосновка

Понятието „контролен пакет” трябва да бъде приведено в съответствие с 
дружественото право

Изменение 1371
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Жизненоважна бизнес информация, която води до нарушаване правилата на 
конкуренцията и създава неравностойни условия

Изменение 1372
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) план за развитието на 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е редно да се изисква от лицата, управляващи ФАИ, които придобиват контролен 
пакет, да разкриват чувствителна търговска информация.

Изменение 1373
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) план за развитието на дружеството, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;

д) за ФАИ, които имат контролен 
пакет и използват ливъридж, план за 
развитието на дружеството, чиито 
ценни книжа се търгуват на регулиран 
пазар

Or. en

Обосновка

Изискванията трябва да бъдат пропорционални на нивото на контрол и използването 
или не на ливъридж.
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Изменение 1374
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар;

е) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между ФАИ или лицата, 
управляващи ФАИ, и дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.

Изменение 1375
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар;

е) политиката за избягване и управление 
на конфликти на интереси, по-
специално между ФАИ или лицата, 
управляващи ФАИ, и дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар;

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.



PE439.134v03-00 146/193 AM\807997BG.doc

BG

Изменение 1376
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) политиката на емитента или на
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, в 
областта на вътрешната и 
външната комуникация и по-
специално по отношение на наетите 
лица.

заличава се

Or. en

Изменение 1377
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) политиката на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в областта 
на вътрешната и външната комуникация 
и по-специално по отношение на 
наетите лица. 

ж) за ФАИ, които имат контролен 
пакет и използват ливъридж, 
политиката на емитента или на 
дружеството, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в областта 
на вътрешната и външната комуникация 
и по-специално по отношение на 
наетите лица. 

Or. en

Обосновка

Изискванията трябва да бъдат пропорционални на нивото на контрол и използването 
или не на ливъридж.
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Изменение 1378
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква в жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) потенциалните последствия за 
наетите лица от въпроси, свързани 
със стратегията и политиката по 
наемане на работа на дружеството.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.

Изменение 1379
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3 – буква в жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) потенциалите последствия за 
наетите лица от въпроси, свързани 
със стратегията и политиката по 
наемане на работа на дружеството.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.
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Изменение 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Информирането на 
представителите на наетите лица 
или на наетите лица, посочено в 
параграф 1 ще се осъществява според 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 г. относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности1.
1 ОВ L 82, 22.3.2001, стр. 16.

Or. en

Изменение 1381
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на: заличава се

а) подробното съдържание на 
информацията, посочена в параграф 
1;
б) начина на предоставяне на 
информацията.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й. се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Изменение 1382
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи
мерки за определяне на:

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

а) подробното съдържание на 
информацията, посочена в параграф 1;

а) подробното съдържание на 
информацията, посочена в параграф 1;

б) начина на предоставяне на 
информацията.

б) начина на предоставяне на 
информацията.

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

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка, съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член се запази.
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Изменение 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробното съдържание на 
информацията, посочена в параграф 1;

а) подробното съдържание на 
информацията, посочена в настоящия 
член;

Or. en

Изменение 1384
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато ФАИ или лице, 
управляващо ФАИ, достигне 
положение, при което може да 
упражнява контролни права, 
целевото дружество информира 
представителите на наетите лица 
или, в случаи, при които няма такива 
представители, самите наети лица 
изчерпателно и своевременно за 
придобиването, като представя 
всички необходими документи, 
посочени в член 9, параграф 5 от 
Директива 2004/25/EC, по 
целесъобразност, само ако и 
доколкото това не излага на риск 
извършването на стопанска дейност. 

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.
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Изменение 1385
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Оповестяване
1. Известие се дава в рамките на 20 
работни дни от лицата, управляващи 
ФАИ, на целевото дружество 
относно:
а) целите на придобиването;
б) първоначалния капитал за 
придобиването. 
Известието се оповестява публично 
от целевото дружество.
2. Целевото дружество незабавно 
информира представителите на 
наетите лица или, в случаите когато 
няма такива представители, самите 
наети лица относно условията по 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.
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Изменение 1386
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Оповестяване
1. Известие се дава до 20 работни дни 
от лицата, управляващи ФАИ, на 
целевото дружество относно:
а) целите на придобиването;
б) първоначалния капитал за 
придобиването. 
Известието се оповестява публично 
от целевото дружество.
2. Целевото дружество незабавно 
информира представителите на 
наетите лица или, в случаите когато 
няма такива представители, самите 
наети лица относно условията по 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изкупуванията със заемни средства (Leveraged Buy-Outs (LBO) често водят до 
сериозни последствия за дружествата и наетите лица. Поради това правото на 
наетите лица  на информиране и консултиране са от първостепенно значение.

Изменение 1387
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 28б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28б
Санкции
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1. Държавите-членки гарантират, че 
всяко решение, взето от лица, 
управляващи ФАИ и/или целевото 
дружество в сериозно нарушение с 
изискванията за информиране и 
оповестяване на информация, 
посочени в членове 27,28 и 28а няма да 
има никакви правни последици. 
Неналичието на правни последици ще 
продължи до момента, в който 
лицето, управляващо ФАИ и/или 
целевото дружество изпълни 
задълженията си или, в случай че 
това вече не е възможно, до 
установяването на адекватна 
компенсация, в съответствие с 
условия и процедури, които трябва да 
бъдат определени от държавите-
членки.

2. По смисъла на параграф 1 сериозни 
нарушения включва по-специално:
а) пълната липса на информиране на 
представителите на наетите лица 
преди вземането на решение; и 
б) непредоставяне на важна 
информация или предоставянето на 
невярна информация, като по този 
начин се обезсилва упражняването на 
правото на информиране.

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че голям брой големи дружества предпочитат да платят глоба 
вместо да спазят изискванията за информиране.
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Изменение 1388
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 28б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28б
Санкции
1. Държавите-членки гарантират, че 
всяко решение, взето от лица, 
управляващи ФАИ и/или целевото 
дружество в сериозно нарушение с 
изискванията за информиране и 
оповестяване на информация, 
посочени в членове 27,28 и 28а няма да 
има никакви правни последици. 
Неналичието на правни последици ще 
продължи до момента, в който 
лицето, управляващо ФАИ и/или 
целевото дружество изпълни 
задълженията си или, в случай че 
това вече не е възможно, до 
установяването на адекватна 
компенсация, в съответствие с 
условия и процедури, които трябва да 
бъдат определени от държавите-
членки.
2. По смисъла на параграф 1 сериозни 
нарушения включва по-специално:
а) пълната липса на информиране на 
представителите на наетите лица 
преди вземането на решение; или 
б) непредоставяне на важна 
информация или предоставянето на 
невярна информация, като по този 
начин се обезсилва упражняването на 
правото на информиране.

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че голям брой големи дружества предпочитат да платят глоба 
вместо да се спазят изискванията за информиране.
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Изменение 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, 
притежаващи контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват 
в предвидения в член 19 годишен 
отчет, за всеки управляван от тях 
ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 
настоящия член.
Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация 
за всеки емитент и за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в които 
са инвестирали ФАИ:
а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне 
на приходите и дохода по бизнес 
сегменти, отчет за развитието на 
дейността и финансовото състояние 
на дружеството, оценка за 
очакваното развитие на дейността и 
финансовото състояние, отчет за 
значими събития през финансовата 
година;
б) по отношение на финансовия и 
други рискове, най-малкото относно 
финансовия риск, свързан с 

заличава се

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.78, стр. 11.
2 ОВ L 26, 31.1.77, стр. 1.
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капиталовата структура;
в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори 
и назначенията;
г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.
Освен това годишният отчет на 
ФАИ съдържа за всеки емитент, 
чийто контролен пакет те са 
придобили, информацията, 
предвидена в член 46а, параграф 1, 
буква е) от Четвърта директива 
78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 
1978 г., приета на основание член 54, 
параграф 3, буква ж) от Договора 
относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества1 и 
преглед на капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.
Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което 
те са придобили контролен пакет, 
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни2.
За всеки ФАИ, който управляват и за 

който те подлежат на 
разпоредбите на настоящия 
раздел, управляващите ФАИ 
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лица предоставят 
информацията по параграф 2 
по-горе на всички 
представители на наетите 
лица на съответното 
дружество в съответствие с 
член 26, параграф 1 в рамките 
на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.

4. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за 
подробно определяне на 
съдържанието на 
информацията, която следва 
да се предоставя в 
съответствие с параграф 1 и 
параграф 2.
Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени 
елементи на настоящата 
директива, чрез допълването 
й се приемат в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Въпрос на последователност е разпоредбите на чл. 26 до 30 да се прилагат за всички 
онези, които придобиват съответния размер дялово участие, а не само за лица, 
управляващи ФАИ и предприятията, в които те инвестират. Всякакви евентуални 
опасения по отношение на прозрачността или интересите на наетите лица и 
заинтересованите от стопанската дейност страни се прилагат равнозначно за 
дейностите на всички видове субекти, имащи контролен дял в дружества от ЕС, а не 
само за ситуации, които касаят управляващи ФАИ лица. Всички задължения за 
оповестяване на информация се прилагат последователно според общата Директива 
за дружественото право, вместо да се ощетяват лицата, управляващи ФАИ, и 
дружествата, в които те инвестират.
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Изменение 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, 
притежаващи контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват 
в предвидения в член 19 годишен 
отчет, за всеки управляван от тях 
ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 
настоящия член.
Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация 
за всеки емитент и за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се
търгуват на регулиран пазар, в които 
са инвестирали ФАИ:
а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне 
на приходите и дохода по бизнес 
сегменти, отчет за развитието на 
дейността и финансовото състояние 
на дружеството, оценка за 
очакваното развитие на дейността и 
финансовото състояние, отчет за 
значими събития през финансовата 
година;
б) по отношение на финансовия и 
други рискове, най-малкото относно 
финансовия риск, свързан с 
капиталовата структура;

заличава се

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
2 ОВ L 26, 31.1.1977, стр. 1.
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в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори 
и назначенията;
г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.
Освен това годишният отчет на 
ФАИ съдържа за всеки емитент, 
чийто контролен пакет те са 
придобили, информацията, 
предвидена в член 46а, параграф 1, 
буква е) от Четвърта директива 
78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 
1978 г., приета на основание член 54, 
параграф 3, буква ж) от Договора 
относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества1 и 
преглед на капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.
Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което 
те са придобили контролен пакет, 
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни2.
За всеки ФАИ, който управляват и за 
който те подлежат на разпоредбите 
на настоящия раздел, управляващите 
ФАИ лица предоставят 
информацията по параграф 2 по-горе 



PE439.134v03-00 160/193 AM\807997BG.doc

BG

на всички представители на наетите 
лица на съответното дружество в 
съответствие с член 26, параграф 1 в 
рамките на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.
4. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за подробно 
определяне на съдържанието на 
информацията, която следва да се 
предоставя в съответствие с 
параграф 1 и параграф 2.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Изменение 1391
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, 

заличава се
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притежаващи контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват
в предвидения в член 19 годишен 
отчет, за всеки управляван от тях 
ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 
настоящия член.
Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация 
за всеки емитент и за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в които 
са инвестирали ФАИ:
а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне 
на приходите и дохода по бизнес 
сегменти, отчет за развитието на 
дейността и финансовото състояние 
на дружеството, оценка за 
очакваното развитие на дейността и 
финансовото състояние, отчет за 
значими събития през финансовата 
година;
б) по отношение на финансовия и 
други рискове, най-малкото относно 
финансовия риск, свързан с 
капиталовата структура;
в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори 
и назначенията;
г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.
Освен това годишният отчет на 
ФАИ съдържа за всеки емитент, 
чийто контролен пакет те са 
придобили, информацията, 
предвидена в член 46а, параграф 1, 
буква е) от Четвърта директива 
78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 
1978 г., приета на основание член 54, 
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параграф 3, буква ж) от Договора 
относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества1 и 
преглед на капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.
Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което 
те са придобили контролен пакет, 
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни2.
3.За всеки ФАИ, който управляват и 
за който те подлежат на 
разпоредбите на настоящия раздел, 
управляващите ФАИ лица 
предоставят информацията по 
параграф 2 по-горе на всички 
представители на наетите лица на 
съответното дружество в 
съответствие с член 26, параграф 1 в
рамките на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.
4. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за подробно 
определяне на съдържанието на 
информацията, която следва да се 
предоставя в съответствие с 

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
2 ОВ L 26, 31.1.1977, стр. 1.
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параграф 1 и параграф 2.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Само глобален подход ще предотврати нарушаването на правилата за конкуренция на 
пазара между участниците, които са регламентирани от настоящата Директива, и 
тези, които не са. Следователно всяко задължение за оповестяване на информация 
трябва да се разглежда по един и същи начин за всички видове частна собственост 
чрез промени в директивите на ЕС за дружественото право.

Изменение 1392
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, 
притежаващи контролния пакет на 
емитенти или на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар
Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват 
в предвидения в член 19 годишен 
отчет, за всеки управляван от тях 
ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 

заличава се

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
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настоящия член.
Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация 
за всеки емитент и за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в които 
са инвестирали ФАИ:
а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне 
на приходите и дохода по бизнес 
сегменти, отчет за развитието на 
дейността и финансовото състояние 
на дружеството, оценка за 
очакваното развитие на дейността и 
финансовото състояние, отчет за 
значими събития през финансовата 
година;
б) по отношение на финансовия и 
други рискове, най-малкото относно 
финансовия риск, свързан с 
капиталовата структура;
в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори 
и назначенията;
г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.
Освен това годишният отчет на 
ФАИ съдържа за всеки емитент, 
чийто контролен пакет те са 
придобили, информацията, 
предвидена в член 46а, параграф 1, 
буква е) от Четвърта директива 
78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 
1978 г., приета на основание член 54, 
параграф 3, буква ж) от Договора 
относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества1 и 
преглед на капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.
Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
                                                                                                                                                  
1 ОВ L 26, 31.1.1977, стр. 1.
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дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което 
те са придобили контролен пакет, 
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни1.
За всеки ФАИ, който управляват и за 
който те подлежат на разпоредбите 
на настоящия раздел, управляващите 
ФАИ лица предоставят 
информацията по параграф 2 по-горе 
на всички представители на наетите 
лица на съответното дружество в 
съответствие с член 26, параграф 1 в 
рамките на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.
4. Комисията приема 
правоприлагащи мерки за подробно 
определяне на съдържанието на 
информацията, която следва да се 
предоставя в съответствие с 
параграф 1 и параграф 2.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Задълженията за оповестяване, наложени на управителите на фондове за дялово 
участие според чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и подходящи за целите 
на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят до задълженията за 
оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС или едва ли са 
приложими (например задължението за оповестяване на плана за развитие на 
дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което повдига 
сериозни опасения по отношение на поверителност и/или икономическо разузнаване).
Освен това те не се прилагат за всички участници на пазара, чиито дейности може 
да предполагат системен риск.

Изменение 1393
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, притежаващи 
контролния пакет на емитенти или на 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар

Специфични разпоредби относно 
годишния отчет на ФАИ, притежаващи 
контролния пакет на дружества, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар

Or. en

Изменение 1394
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват в 
предвидения в член 19 годишен отчет, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
допълнителната информация, която е 
посочена в параграф 2 на настоящия 
член.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ФАИ и лицата, управляващи ФАИ, 
включват в предвидения в член 19 
годишен отчет, за всеки управляван от 
тях ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 
настоящия член.
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Or. en

Изменение 1395
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
лицата, управляващи ФАИ, включват в 
предвидения в член 19 годишен отчет, 
за всеки управляван от тях ФАИ, 
допълнителната информация, която е 
посочена в параграф 2 на настоящия 
член.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ФАИ и лицата, управляващи ФАИ, 
включват в предвидения в член 19 
годишен отчет, за всеки управляван от 
тях ФАИ, допълнителната информация, 
която е посочена в параграф 2 на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Активно управляван портфейл от фондове за дялово участие, които инвестират и се 
освобождават от активи с бързи темпове, предполага повече риск за наетите лица.

Изменение 1396
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всеки емитент и за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които ФАИ са 
инвестирали

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всеки емитент и за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които ФАИ има 
контролен пакет:

Or. en

Обосновка

Изискванията трябва да са пропорционални на степента на контрол.
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Изменение 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всеки емитент и за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които ФАИ са 
инвестирали :

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всеки емитент и за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които лицето, 
управляващо ФАИ, упражнява 
правото на управление на контролния 
пакет по смисъла на член 28:

Or. en

Изменение 1398
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всеки емитент и за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които ФАИ са
инвестирали:

2. Годишният отчет на ФАИ включва 
следната допълнителна информация за 
всяко дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, в които 
ФАИ е придобил контролен пакет:

Or. en
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Изменение 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството, 
оценка за очакваното развитие на 
дейността и финансовото състояние,
отчет за значими събития през 
финансовата година;

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството, 
оценка за очакваното развитие на 
дейността и финансовото състояние, 
отчет за значими събития през 
финансовата година, 
научноизследователска и развойна 
дейност;

Or. en

Изменение 1400
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството, 
оценка за очакваното развитие на 
дейността и финансовото състояние,
отчет за значими събития през 
финансовата година;

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството,  
отчет за значими събития през 
финансовата година;

Or. en
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Изменение 1401
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството, 
оценка за очакваното развитие на 
дейността и финансовото състояние, 
отчет за значими събития през 
финансовата година;

а) по отношение на оперативното и 
финансовото състояние, капиталовата 
структура, капиталовите разходи и 
разходите за научноизследователска и 
развойна дейност, представяне на 
приходите и дохода по бизнес сегменти, 
отчет за развитието на дейността и 
финансовото състояние на дружеството, 
оценка за очакваното развитие на 
дейността и финансовото състояние, 
отчет за значими събития през 
финансовата година;

Or. en

Обосновка

Тези данни са важни за оценяване въздействието на контрола, упражняват от ФАИ.

Изменение 1402
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на финансовия и 
други рискове, най-малкото относно 
финансовия риск, свързан с 
капиталовата структура;

заличава се

Or. en



AM\807997BG.doc 171/193 PE439.134v03-00

BG

Изменение 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори и 
назначенията;

в) по отношение на въпроси във връзка 
с наетите лица, текучеството, 
прекратяването на трудови договори, 
назначенията, политиката за 
определяне на възнаграждения и други 
условия на заетост;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има ясна представа относно практиката на фондовете за дялово 
участие по отношение на редица въпроси, включително научноизследователска и 
развойна дейност, назначаване на работа, условя за назначаване на работа, 
освобождаване от активи, работна среда, придобиване на финансиране, пакет на 
възнаграждение на управителите, цена на придобиване и продажба, както и места на 
развитие на дейността. Понякога тази информация доброволно се предоставя от 
сектора на ФАИ, но тази информация е непоследователна, непълна и ненадеждна.

Изменение 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.

г) отчет за осъществени, текущи или 
планирани по-значителните 
освобождавания от активи;

Or. en
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Изменение 1405
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.

г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи и годишния 
оборот на активите.

Or. en

Обосновка

Активно управляван портфейл от фондове за дялово участие, които инвестират и се 
освобождават от активи с бързи темпове, предполага повече риск за наетите лица.

Изменение 1406
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи.

г) отчет за по-значителните 
освобождавания от активи и годишния 
оборот на активите.

Or. en

Обосновка

Активно управляван портфейл от фондове за дялово участие, които инвестират и се 
освобождават от активи с бързи темпове, предполага повече риск за наетите лица.
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Изменение 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) политика в областта на околната 
среда; 

Or. en

Обосновка

Трябва да се предостави пълна информация относно дружества, контролирани от 
лица, управляващи ФАИ.

Изменение 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) финансиране на придобиването, 
план за рефинансиране след 
придобиването;

Or. en

Обосновка

Трябва да се предостави пълна информация относно дружества, контролирани от 
лица, управляващи ФАИ.
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Изменение 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г в (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) пакет от компенсации за 
управителите;

Or. en

Обосновка

Трябва да се предостави пълна информация относно дружества, контролирани от 
лица, управляващи ФАИ.

Изменение 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г г (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) цена на придобиване и продажба;

Or. en

Обосновка

Трябва да се предостави пълна информация относно дружества, контролирани от 
лица, управляващи ФАИ.

Изменение 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква г д (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) материални промени на 
местоположението на извършване на 
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стопанската дейност на емитента 
или частното дружество.

Or. en

Обосновка

Трябва да се предостави пълна информация относно дружества, контролирани от 
лица, управляващи ФАИ.

Изменение 1412
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това годишният отчет на 
ФАИ съдържа за всеки емитент, 
чийто контролен пакет те са
придобили, информацията, 
предвидена в член 46а, параграф 1, 
буква е) от Четвъртата директива 
78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 
г., приета на основание член 54, 
параграф 3, буква ж) от Договора 
относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества1 и 
преглед на капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.

заличава се

Or. en

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
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Изменение 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това годишният отчет на ФАИ 
съдържа за всеки емитент, чийто 
контролен пакет те са придобили, 
информацията, предвидена в член 46а, 
параграф 1, буква е) от Четвъртата 
директива 78/660/ЕИО на Съвета от 
25 юли 1978 г., приета на основание 
член 54, параграф 3, буква ж) от 
Договора относно годишните 
счетоводни отчети на някои видове 
дружества1 и преглед на 
капиталовата структура в 
съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а) и буква г) от Директива 
2004/25/ЕО.

Годишният отчет на ФАИ съдържа за 
всеки емитент, в който лицето, 
управляващо ФАИ, упражнява 
правото на управление на контролния 
пакет по смисъла на член 28:

а) състава и функционирането на 
административния, управителния и 
надзорния съвет и на техните 
комитети; и 
б) преглед на структурата на техния 
капитал, включително ценни книжа, 
които не са допуснати за търговия на 
регулиран пазар в държава-членка, 
когато е уместно, с пояснение за 
различните класове акции, и за всеки 
клас акции, придадените им права и 
задължения и процентът от общия 
акционерен капитал, който този клас 
представлява, както и подробна 
информация относно 
притежателите на всички ценни 
книжа със специални права на 
контрол и описание на тези права.

Or. en

                                               
1 ОВ L 222, 14.8.1978, стр. 11.
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Обосновка

Предложеното изменение не променя съдържанието на директивата, а включва 
същността на посочените по-горе членове.

Изменение 1414
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което 
те са придобили контролен пакет, 
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни1.

заличава се

Or. en

                                               
1 ОВ L 26, 31.1.77, стр. 1.
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Изменение 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчетът на ФАИ съдържа за всяко 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, в което те 
са придобили контролен пакет,
преглед на методите на управление и 
информацията, предвидена в член 3, 
буква б), буква в) и букви д)―з) от 
Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се 
изискват в държавите-членки за 
дружествата по смисъла на член 58, 
втора алинея от Договора, за защита 
на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица 
по отношение учредяването на 
акционерни дружества и 
поддържането и изменението на 
техния капитал с цел тези гаранции 
да станат равностойни1.

Отчетът на ФАИ  за всяко дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар и в което дадено 
управляващо ФАИ  лице притежава 
контролен пакет, по смисъла на член 
28, съдържа преглед на методите на 
управление и информация относно:

а) номиналната стойност на 
поетите дялове и, поне веднъж 
годишно, техния брой;
б) броя на поетите дялове, без 
посочване на номиналната стойност, 
в случаите когато такива дялове 
могат да бъдат издавани съгласно 
националното законодателство;
в) когато има няколко групи дялове, 
информацията по букви а) и б) за 
всяка група и правата, свързани с 
дяловете от всяка група;
г) това дали дяловете са 
регистрирани или за титуляря, 
когато националното 
законодателство предвижда и двата 
вида, както и всички условия относно 

                                               
1 OВ L 26, 31.1.1977, стр. 1.
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прехвърлянето на такива дялове, 
освен ако процедурата е установена 
със закон;
д) размера на поетия капитал, 
изплатен до момента на 
инкорпорирането на дружеството 
или получаването на разрешение за 
започване на стопанска дейност;
е) номиналната стойност на 
дяловете, или когато няма посочена  
такава, броя на дяловете, издадени за 
непарични вноски, заедно с 
естеството на вноските и името на 
лицето, които ги е осъществило; 

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение не променя съдържанието на директивата, а включва 
същността на посочените по-горе членове.

Изменение 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всеки ФАИ, който управляват и за 
който те подлежат на разпоредбите на 
настоящия раздел, управляващите ФАИ 
лица предоставят информацията по 
параграф 2 по-горе на всички 
представители на наетите лица на 
съответното дружество в съответствие с 
член 26, параграф 1 в рамките на 
предвидения в член 19, параграф 1 
период.

3. За всеки ФАИ, който управляват и за 
който те подлежат на разпоредбите на 
настоящия раздел, управляващите ФАИ 
лица предоставят информацията по 
параграф 2 по-горе на всички 
представители на наетите лица на 
съответното дружество в съответствие с 
член 26, параграф 1, на компетентния 
орган за лицето, управляващо ФАИ и 
на компетентния орган на 
държавата-членка, в която е 
установен емитентът или 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, в 
рамките на предвидения в член 19, 
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параграф 1 период.

Or. en

Обосновка

Пълната прозрачност изисква годишният доклад на ФАИ, притежаващ контролен 
пакет от дружества, да бъде предоставян на компетентните органи за целите на 
надзора и воденето на статистика.

Изменение 1417
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всеки ФАИ, който управляват и 
за който те подлежат на 
разпоредбите на настоящия раздел, 
управляващите ФАИ лица предоставят 
информацията по параграф 2 по-горе на 
всички представители на наетите лица 
на съответното дружество в 
съответствие с член 26, параграф 1 в 
рамките на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.

3. ФАИ, които подлежат на 
разпоредбите на настоящия раздел, и 
управляващите ФАИ лица за всеки 
такъв ФАИ, който управляват, 
предоставят информацията по параграф 
2 по-горе на всички представители на 
наетите лица на съответното дружество 
в съответствие с член 26, параграф 1 в 
рамките на предвидения в член 19, 
параграф 1 период.

Or. en

Изменение 1418
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за подробно определяне на 
съдържанието на информацията, 
която следва да се предоставя в 
съответствие с параграф 1 и 

заличава се
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параграф 2.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Изменение 1419
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи
мерки за подробно определяне на 
съдържанието на информацията, която 
следва да се предоставя в съответствие с 
параграф 1 и параграф 2.

4. Комисията може да определя, чрез
делегирани актове в съответствие с 
членове 49а, 49б и 49в, мерки за 
подробно определяне на съдържанието 
на информацията, която следва да се 
предоставя в съответствие с параграф 1 
и параграф 2.

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

Or. en

Обосновка

Това е подходяща формулировка съгласно новите процедури на комитология, ако 
настоящият член бъде запазен.
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Изменение 1420
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a
Специфични разпоредби по 
отношение на информираността на 
служителите на дружества, в които 
ФАИ притежават контролен пакет

За ФАИ, придобили контролен пакет 
в дружество, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, 
управляващото ФАИ лице се среща с 
представителите на служителите не 
по-късно от два месеца след 
придобиването, или в случай че няма 
такива представители, със самите 
служители. Тази среща трябва да 
включва преглед на плана за развитие 
на дружеството, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар и да 
разглежда евентуалните последици 
от придобиването на ФАИ за 
служителите.
След придобиването, управляващото 
ФАИ лице се среща поне веднъж 
годишно с представителите на 
служителите, или в случай че няма 
такива представители, със самите 
служители, за да обсъдят 
информацията, включена в годишния 
доклад на ФАИ по отношение на 
придобитото дружество.

Or. en

Обосновка

Необходимо е представители на служителите да имат достъп до управляващото 
ФАИ лице, тъй като използваният от ФАИ дълг за закупуване на дружеството 
определя стратегията на придобитото дружество.
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Изменение 1421
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 29 б – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 б
Специфични разпоредби за ФАИ, 
участващи в общото събрание на 
дружествата, чиито ценни книжа се 
търгуват на регулиран пазар
1. ФАИ, инвестиращи в дружества, 
чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, задържат своите 
дялове за поне два месеца, за да могат 
да използват съответното право на 
глас на общото събрание на тези 
дружества.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде попречено на краткосрочните инвеститори да оказват влияние върху 
дългосрочната стратегия на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар.

Изменение 1422
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 29 б − параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правото на глас в дружество, 
чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар, произтичащо от 
заети дялове, поети от ФАИ, не 
може бъде използвано на общото 
събрание на такова дружество.

Or. en
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Обосновка

Заетите дялове не бива да дават право на упражняване на влияние върху 
дългосрочната стратегия на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на 
регулиран пазар.

Изменение 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 в
Специфични разпоредби по 
отношение на извличането на 
стойност
1. Когато управляващо ФАИ лице, 
притежаващо контролен пакет по 
смисъла на член 28 спрямо емитент 
или дружество, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, 
желае да продаде активите на 
дружеството по какъвто и да било 
материален начин, са приложими 
следните принципи: 
а) Правните представители на емитента 
или дружеството, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар и на 
ФАИ, представят становище 
относно това защо е извършена 
продажбата и удостоверяващо, че 
след надлежно разглеждане на случая 
считат, че предложената продажба 
е в най-добрия интерес на емитента 
или дружеството, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар. Това становище се цитира в 
годишния доклад;
б) В случай че предложената 
продажба е свързана с връщане на 
дълга за придобиване, 
представителите на служителите 
на емитента или дружеството, 
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чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, биват информирани 
и консултирани;
в) В случай че емитентът или 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар 
станат неплатежоспособни в 
резултат на продажбата, 
управляващото ФАИ лице носи 
отговорност за евентуалните 
последици от това.
2. Когато управляващо ФАИ лице 
притежава контролен пакет по 
смисъла на член 28 спрямо емитент 
или дружество, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, 
правният представител на емитента 
или на дружеството е длъжен да 
излезе със становище в рамките на 
годишния доклад, че всички изходящи 
капиталови потоци (включително 
таксите за управление) са в 
дългосрочния интерес на емитента 
или дружеството.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
40б и 49в, посочващи подробно 
съдържанието на дължимите по 
силата на параграфи 1 и 2 становища 
и условията, при които 
управляващото ФАИ лице може да 
носи отговорност, в съответствие с 
параграф 1. 

Or. en

Обосновка

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
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through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Изменение 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29г
Специфични разпоредби по 
отношение на ливъридж на 
дружества или емитенти след 
придобиване
1. В допълнение на ограниченията, 
определени от член 29в, управляващо 
ФАИ лице, което притежава 
контролен пакет, по смисъла на член 
28 спрямо емитент или дружество, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, не увеличава 
ливъриджа, използван от такъв 
емитент или дружество във връзка с 
разпространение, изплатено на ФАИ 
или на негово дъщерно дружество с 
повече от 20% в сравнение с 
положението преди придобиването, 
ако в резултат на такова увеличение, 
ливъриджът на този емитент или 
дружество надхвърля 1,5 пъти 
средната стойност на промишления 
ливъридж, приложим за този 
емитент или дружество, или 
ливъриджът на емитента или 
дружеството надвишава три пъти 
размера на собствения капитал.
2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49 а, 
49 б и 49 в по отношение на 
ливъриджа, разпространението, 
средния промишлен ливъридж и 
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процедурата. 

Or. en

Обосновка

Добре известно е, че повишената задлъжнялост вследствие разпределения спрямо 
акционери като цяло се мотивира от необходимостта от връщане на част от дълга 
за придобиване. Подобна практика може да навреди на способността на 
дружеството цел да разработи, а в някои случаи и да доведе до 
неплатежоспособност. Ето защо следва да се упражнява съответният контрол. За 
тази цел и в допълнение към защитата, предвидена от член 29а, е необходимо да се 
предвиди защитна мрежа, основаваща се на ясни правила и точни данни.

Изменение 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 29 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 д
Специфични разпоредби по 
отношение на срока за задържане на 
инвестиции
1. Когато управляващо ФАИ лице 
притежава контролен пакет по 
смисъла на член 28 спрямо емитент 
или дружество, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар, 
посредством ФАИ, този емитент или 
дружество няма право да разпределя 
пряко или косвено на такъв ФАИ или 
на негово дъщерно дружество сума 
надвишаваща 50% от стойността на 
първоначалната инвестиция по 
отношение на такъв емитент или 
дружество преди края на период, 
изтичащ на петата година след 
осъществяването на инвестицията 
или при продажбата на дела в такова 
дружество или емитент, в 
зависимост кое от тези две събития е 
по-рано.
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2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 49а, 
49б и 49в, при прилагане на параграф 
1:

Or. en

Обосновка

Добре известно е, че източването на активи се обуславя от необходимостта от 
връщане на част от дълга за придобиване. Това може да навреди на способността на 
дружеството цел да разработи, а в някои случаи и да доведе до 
неплатежоспособност. Ето защо следва да се упражнява съответният контрол. За 
тази цел 50% от стойността на инвестицията на всяко портфейлно дружество 
следва да бъдат блокирани за срок от пет години или до продажбата на това 
дружество, в случай че тя бъде извършена преди изтичането на този срок.

Изменение 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en
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Обосновка

Въпрос на последователност е разпоредбите на чл. 26 до 30 да се прилагат за всички 
онези, които придобиват съответния размер дялово участие, а не само за лица, 
управляващи ФАИ, и предприятията, в които те инвестират. Всякакви евентуални 
опасения по отношение на прозрачността или интересите на наетите лица и 
заинтересованите от стопанската дейност страни се отнасят равнозначно за 
дейностите на всички видове субекти, притежаващи контролен пакет в дружества 
от ЕС, а не само за ситуации, които касаят управляващи ФАИ лица. Всички 
задължения за оповестяване следва да бъдат включени последователно в общата 
Директива за дружественото право, вместо да се ощетяват лицата, управляващи 
ФАИ, и дружествата, в които те инвестират.

Изменение 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на членове 26 до 30 следва да се прилагат за всички придобиващи 
съответния размер дялово участие, а не само за управляващите ФАИ лица и 
дружествата, в които инвестират. Всякакви евентуални опасения по отношение на 
прозрачността или интересите на наетите лица и заинтересованите страни се 
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отнасят равнозначно за дейностите на всички видове субекти, притежаващи 
контролен пакет в дружества от ЕС, а не само за управляващи ФАИ лица. 
Задълженията за предоставяне на информация следва да се постановят в обща 
директива за дружественото право.

Изменение 1428
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en

Обосновка

Само глобален подход ще предотврати изкривяването на конкуренцията на пазара 
между участниците, които са регулирани от настоящата Директива, и тези, които 
не са. Следователно всяко задължение за оповестяване следва да бъде разглеждано по 
един и същ начин за всички видове частна собственост чрез промени в директивите на 
ЕС в областта на дружественото право.
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Изменение 1429
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en

Изменение 1430
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
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продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en

Изменение 1431
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Специфични разпоредби относно 
дружества, чиито акции вече не са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар 
Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент 
вече не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в 
продължение на две години, считано 
от датата на изтегляне на ценните 
книжа от регулирания пазар.

Or. en

Обосновка

Задълженията за оповестяване, наложени на управителите на фондове за дялово 
участие според чл. 26 до 30 от предложението, не са уместни и подходящи за целите 
на надзора на системния риск. В действителност те се отнасят до задълженията за 
оповестяване, които вече са разгледани в други директиви на ЕС или са трудно 
приложими (например задължението за оповестяване на плана за развитие на 
дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, което предизвиква 
сериозни опасения по отношение на поверителност и/или икономическо разузнаване). 
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Освен това те не се прилагат за всички участници на пазара, чиито дейности може 
да предполагат системен риск.

Изменение 1432
Pascal Canfin

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато след придобиване на 30 % или 
повече от правата на глас на даден 
емитент, акциите на този емитент вече 
не са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, той трябва да 
продължи да изпълнява задълженията 
си в съответствие с Директива 
2004/109/ЕО в продължение на две 
години, считано от датата на изтегляне 
на ценните книжа от регулирания пазар.

Когато след придобиване на контролен 
пакет на даден емитент, акциите на 
този емитент вече не са допуснати до 
търговия на регулиран пазар, той трябва 
да продължи да изпълнява 
задълженията си в съответствие с 
Директива 2004/109/ЕО в продължение 
на две години, считано от датата на 
изтегляне на ценните книжа от 
регулирания пазар.

Or. en

Обосновка

За съгласуване с предходни изменения.


