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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно фондовете на паричния пазар
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0615),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-
0263/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) ФПП могат да инвестират в 
деривативи единствено с цел хеджиране 
на лихвения и валутния риск, като 
базовия инструмент на деривативите 
следва да бъде само лихвени проценти, 
валутни курсове или индекси, 
представляващи тези категории. Всяко 
използване на деривативи за друга цел 
или на други базовите активи следва да 
бъде забранено. Деривативите следва да 

(25) ФПП могат да инвестират в 
деривативи единствено с цел хеджиране 
на лихвения и валутния риск, като 
базовия инструмент на деривативите 
следва да бъде само лихвени проценти, 
валутни курсове или индекси, 
представляващи тези категории. Всяко 
използване на деривативи за друга цел 
или на други базовите активи следва да 
бъде забранено. Деривативите следва да 
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бъдат използвани само като допълнение 
към стратегията на фонда, но не като 
основен инструмент за постигане на 
целите му. Ако ФПП инвестира в активи 
в друга валута, различна от валутата на 
фонда, се очаква лицето, управляващо 
ФПП, да хеджира целия риск от 
валутната експозиция, включително 
чрез деривативи.

бъдат използвани само като допълнение 
към стратегията на фонда, но не като 
основен инструмент за постигане на 
целите му. Ако ФПП инвестира в активи 
в друга валута, различна от валутата на 
фонда, се очаква лицето, управляващо 
ФПП, да хеджира целия риск от 
валутната експозиция, включително 
чрез деривативи. ФПП следва да имат 
право да инвестират в деривативни 
финансови инструменти, ако 
инструментът се търгува на 
регулиран пазар, както е посочено в 
член 50, параграф 1, букви а), б) или в) 
от Директива 2009/65/EО, или на 
място за организирана търговия, 
както е определено в [новата 
ДПФИ]4a.
.
___________________
4a ОВ L....

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) ФПП следва да имат право да 
инвестират в дялове или акции на 
други ФПП, за да се избегне рискът от 
ограничаване на избора на допустими 
активи до неоптимално равнище за 
инвеститора.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Важно е управлението на риска 
на ФПП да не се основава на 
краткосрочни решения, повлияни от 
евентуалния рейтинг на ФПП. 
Поради това е необходимо да се 
забрани на ФПП или управляващото 
го лице да иска от агенция за 
кредитен рейтинг да присъди рейтинг 
на ФПП, за да се избегне използването 
на този външен рейтинг за 
маркетингови цели. ФПП или 
управляващото го лице също следва да 
се въздържат от използването на 
алтернативни методи за получаване 
на рейтинг на ФПП. Ако ФПП получи 
външен рейтинг, било по инициатива 
на агенцията за кредитен рейтинг 
или след искане от трета страна, 
която е независима от ФПП или 
управляващото го лице, а не действа 
от името на някой от тях, лицето, 
управляващо ФПП, следва да се 
въздържа да разчита на критериите, 
въз основа на които е бил присъден 
външния рейтинг. За осигуряване на 
подходящо управление на ликвидността 
е необходимо ФПП да установят 
стабилни политики и процедури, за да 
опознаят своите инвеститори. 
Политиките, които управляващите 
фонда лица трябва да въведат, следва да 
помогнат за опознаване на 
инвеститорската база на ФПП, така че 
да могат да бъдат предвидени масови 
искания за обратно изкупуване. С цел да 
не се допусне внезапно масово обратно 
изкупуване особено внимание следва да 
се обърне на големи инвеститори, 
представляващи значителен дял от 
активите на ФПП, както и на единичен 
инвеститор, чийто дял е по-голям от 

(39) За осигуряване на подходящо 
управление на ликвидността е 
необходимо ФПП да установят 
стабилни политики и процедури, за да 
опознаят своите инвеститори. 
Политиките, които управляващите 
фонда лица трябва да въведат, следва да 
помогнат за опознаване на 
инвеститорската база на ФПП, така че 
да могат да бъдат предвидени масови 
искания за обратно изкупуване. С цел да 
не се допусне внезапно масово обратно 
изкупуване особено внимание следва да 
се обърне на големи инвеститори, 
представляващи значителен дял от 
активите на ФПП, както и на единичен 
инвеститор, чийто дял е по-голям от 
дела на активите с дневен матуритет. В 
такъв случай ФПП следва да увеличи 
дела на активите с дневен матуритет до 
дела на съответния инвеститор. Лицето, 
управляващо фонда, следва, когато е 
възможно, да проучи инвеститорите, 
дори ако те са представлявани от сметки 
на упълномощени лица, портали или 
други непреки купувачи.
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дела на активите с дневен матуритет. В 
такъв случай ФПП следва да увеличи 
дела на активите с дневен матуритет до 
дела на съответния инвеститор. Лицето, 
управляващо фонда, следва, когато е 
възможно, да проучи инвеститорите, 
дори ако те са представлявани от сметки 
на упълномощени лица, портали или 
други непреки купувачи.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Финансовата криза е 
доказателство за факта, че 
поведението и естеството на ФПП с 
постоянна нетна стойност на 
активите (ПНСА) ги правят по-
уязвими за дестабилизиращ масов 
отлив на инвеститори, като този 
ефект може да се разпространява 
бързо сред фондовете, намалявайки 
ликвидността и наличието на 
краткосрочно кредитиране, по-
специално за банки. В този контекст 
ФПП с ПНСА не следва да се 
предлагат на индивидуални 
инвеститори.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 43



PR\1010062BG.doc 9/35 PE523.111v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на особеностите на ФПП с 
ПСНА е необходимо при определяне на 
постоянна нетна стойност на активите 
на дял или акция те да могат да 
използват и счетоводния метод на 
амортизационната стойност. 
Независимо от това, за целите на 
осигуряване на постоянен мониторинг 
на разликата между постоянната НСА 
на дял или акция и нетната стойност на 
активите на дял или акция ФПП с 
ПСНА следва също така да изчисляват 
стойността на активите си въз основа на 
методите на пазарната оценка или въз 
основа на модел.

(43) С оглед на особеностите на ФПП с 
ПСНА е необходимо при определяне на 
постоянна нетна стойност на активите 
на дял или акция те да могат да 
използват и счетоводния метод на 
амортизационната стойност.

Счетоводният метод на 
амортизационната стойност следва 
да се прилага само когато се счита, че 
той позволява приближаване в 
подходяща степен до цената на 
съответния инструмент.
Тъй като рискът от неточно 
ценообразуване се увеличава с 
дългосрочните базови активи, 
използването на метода на 
амортизация следва да бъде 
ограничено до инструменти с нисък 
остатъчен матуритет и при
отсъствие на някаква специална 
чувствителност на инструментите 
по отношение на пазарните фактори. 
Остатъчен матуритет от 90 дни по 
принцип следва да се счита за 
максимален.
Следва да бъдат въведени прагове на 
същественост и поетапни процедури, 
за да се гарантира бързото 
предприемане на корективни мерки, 
когато амортизационната стойност 
вече не осигурява надеждно 
приближаване до цената на 
инструментите: на нивото на общия 
портфейл, прагове от 10 базисни 
пункта ще се считат принципно за 
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подходящи.
Независимо от това, за целите на 
осигуряване на постоянен мониторинг 
на разликата между постоянната НСА 
на дял или акция и нетната стойност на 
активите на дял или акция ФПП с 
ПСНА следва също така да изчисляват 
стойността на активите си въз основа на 
методите на пазарната оценка или въз 
основа на модел.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За да може да покрива ежедневните 
колебания в стойността на активите на 
ФПП с ПНСА и да предлага постоянна 
нетна стойност на активите на дял или 
акция, ФПП с ПНСА следва да има по 
всяко време буфер на НСА, възлизащ на 
най-малко 3 % от неговите активи. 
Буферът на НСА следва да действа като 
механизъм за абсорбиране с цел 
поддържане на постоянна НСА. С 
използването на буфера на НСА следва 
да се неутрализира разликата между 
постоянната НСА на дял или акция и 
НСА на дял или акция. Следва да 
съществува процедура, която да 
гарантира, че при неблагоприятни 
пазарни условия, когато разликите може 
бързо да нараснат, цялата верига на 
управление участва на определен етап 
от процеса. Тази поетапна процедура 
следва да позволи на висшето 
ръководство да предприема бързи 
коригиращи действия.

(45) За да може да покрива ежедневните 
колебания в стойността на активите на 
ФПП с ПНСА и да предлага постоянна 
нетна стойност на активите на дял или 
акция, ФПП с ПНСА следва да има по 
всяко време буфер на НСА, възлизащ на 
най-малко 3 % от неговите активи. 
Буферът на НСА следва да действа като 
механизъм за абсорбиране с цел 
поддържане на постоянна НСА. С 
използването на буфера на НСА следва 
да се неутрализира разликата между 
постоянната НСА на дял или акция и 
НСА на дял или акция. Следва да 
съществува процедура, която да 
гарантира, че при неблагоприятни 
пазарни условия, когато разликите може 
бързо да нараснат, цялата верига на 
управление участва на определен етап 
от процеса. Тази поетапна процедура 
следва да позволи на висшето 
ръководство да предприема бързи 
коригиращи действия.

Пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент, всички ФПП с 
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ПНСА, учредени, управлявани или 
предлагани на пазара на Съюза, следва 
да бъдат преобразувани във ФПП с 
променлива нетна стойност на 
активите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Когато на ФПП, различен от ФПП с 
ПНСА, бъде предоставено външно 
финансиране с намерение за 
осигуряване на ликвидността или 
стабилността на ФПП или ако 
подпомагането води на практика до 
такива последици, се увеличава рискът 
от разпространяване на проблемите 
между сектора на ФПП и останалата 
част на финансовия сектор. Трети 
страни, предоставящи такова 
подпомагане, са заинтересовани от това 
поради икономически интерес в 
дружеството, управляващо ФПП, или 
поради желанието си да се избегне 
накърняване на репутацията им, ако 
тяхното име бъде свързано със 
заплашения от фалит ФПП. Тъй като 
тези трети страни не се ангажират 
изрично да осигурят или гарантират 
подпомагането, съществува несигурност 
дали такова подпомагане ще бъде 
предоставено, когато ФПП се нуждае от 
него. При тези обстоятелства условното 
естество на подпомагането на спонсора 
създава несигурност сред участниците 
на пазара относно това, кой ще понесе 
загубите на ФПП, когато възникнат 
такива. Тази несигурност може да 
засили вероятността от изтегляне на 
инвеститорите от ФПП в периоди на 

(47) Когато на ФПП, различен от ФПП с 
ПНСА, бъде предоставено външно 
финансиране с намерение за 
осигуряване на ликвидността или 
стабилността на ФПП или ако 
подпомагането води на практика до 
такива последици, се увеличава рискът 
от разпространяване на проблемите 
между сектора на ФПП и останалата 
част на финансовия сектор. Трети 
страни, предоставящи такова 
подпомагане, са заинтересовани от това 
поради икономически интерес в 
дружеството, управляващо ФПП, или 
поради желанието си да се избегне 
накърняване на репутацията им, ако 
тяхното име бъде свързано със 
заплашения от фалит ФПП. Тъй като 
тези трети страни не се ангажират 
изрично да осигурят или гарантират 
подпомагането, съществува несигурност 
дали такова подпомагане ще бъде 
предоставено, когато ФПП се нуждае от 
него. При тези обстоятелства условното 
естество на подпомагането на спонсора 
създава несигурност сред участниците 
на пазара относно това, кой ще понесе 
загубите на ФПП, когато възникнат 
такива. Тази несигурност може да 
засили вероятността от изтегляне на 
инвеститорите от ФПП в периоди на 
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финансова нестабилност, когато по-
големите финансови рискове са най-
явни и възникнат опасения за 
състоянието на спонсорите и 
способността им да предоставят 
подпомагане за свързаните с тях ФПП. 
Поради тези причини ФПП не следва да 
разчитат на външно подпомагане, за да 
поддържат своята ликвидност и 
стабилна нетна стойност на активите на 
дял или акция, освен ако компетентният 
орган на ФПП изрично е разрешил 
външното подпомагане, за да се запази 
стабилността на финансовите пазари.

финансова нестабилност, когато по-
големите финансови рискове са най-
явни и възникнат опасения за 
състоянието на спонсорите и 
способността им да предоставят 
подпомагане за свързаните с тях ФПП. 
Поради тези причини ФПП не следва да 
разчитат на външно подпомагане, за да 
поддържат своята ликвидност и 
стабилна нетна стойност на активите на 
дял или акция, освен ако компетентният 
орган на ФПП изрично е разрешил 
външното подпомагане, за да се запази 
стабилността на финансовите пазари.

За да се избегне излагането на риск на 
парите на данъкоплатците, 
държавите членки следва да 
гарантират, че външното 
подпомагане не се предоставя от 
държавен, регионален или местен 
публичен орган.
В този контекст, до 31 юли 2015 г. 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари следва да изготви подробни 
насоки относно:
– максималната сума, която 
спонсорите могат да предоставят 
безвъзмездно, и приложимите 
условия;
– характеристиките на финансовото 
спонсорство, предоставено в 
съответствие с настоящия 
регламент;
– максималната продължителност 
на спонсорството;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 50
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Компетентният орган за ФПП 
следва да провери дали ФПП е в 
състояние винаги да спазва 
изискванията на настоящия регламент. 
Тъй като Директива 2009/65/ЕО и 
Директива 2011/61/ЕС предоставят вече 
широки пълномощия на компетентните 
органи, е необходимо тези правомощия 
да бъдат разширени, за да бъдат 
упражнявани по отношение на новите 
общи правила за ФПП. Компетентните 
органи за ПКИПЦК или АИФ следва 
също така да проверят съответствието с 
новите правила на всички 
съществуващи към момента на влизане 
в сила на настоящия регламент 
предприятия за колективно 
инвестиране, които имат 
характеристиките на ФПП.

(50) Компетентният орган за ФПП и 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари, в случаите, когато ФПП 
превишават прага, следва, в 
съответствие с настоящия 
регламент, да проверят дали ФПП е в 
състояние винаги да спазва 
изискванията на настоящия регламент. 
Тъй като Директива 2009/65/ЕО и 
Директива 2011/61/ЕС предоставят вече 
широки пълномощия на компетентните 
органи, е необходимо тези правомощия 
да бъдат разширени, за да бъдат 
упражнявани по отношение на новите 
общи правила за ФПП. Компетентните 
органи за ПКИПЦК или АИФ следва 
също така да проверят съответствието с 
новите правила на всички 
съществуващи към момента на влизане 
в сила на настоящия регламент 
предприятия за колективно 
инвестиране, които имат 
характеристиките на ФПП.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Комисията следва да приеме 
делегирани актове съгласно член 290 
от Договора за функционирането на 
ЕС в областта на процедурата за 
вътрешна оценка. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище.

(51) С цел [...] на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощията да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с вътрешната оценка. 
Комисията следва да приеме този 
делегиран акт до 31 юли 2015 г. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
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да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Комисията следва също да бъде 
оправомощена да приема технически 
стандарти за изпълнение посредством 
изпълнителни актове в съответствие с 
член 291 от Договора за 
функционирането на ЕС и член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/20107. На 
ЕОЦКП следва да се възложи да изготви 
и да представи на Комисията проекти на 
технически стандарти за изпълнение във 
връзка с образеца за отчитане пред 
компетентните органи, съдържащ 
информация за ФПП.

(52) На Комисията следва също така да 
се предоставят правомощия да приеме 
до 31 юли 2015 г. технически стандарти 
за изпълнение чрез актове за 
изпълнение по силата на член 291 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз и в съответствие с 
член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/20107

на Европейския парламент и на 
Съвета. На ЕОЦКП следва да се 
възложи да изготви и да представи на 
Комисията проекти на технически 
стандарти за изпълнение във връзка с 
образеца за отчитане пред 
компетентните органи, съдържащ 
информация за ФПП.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 84).

7 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 84).

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) ЕОЦКП следва да може да 
упражнява във връзка с настоящия 
регламент всички правомощия, които са 
му дадени по силата на Директива 
2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. На 
него е поверено и разработването на 
проекти на регулаторни технически 
стандарти и на технически стандарти за 
изпълнение.

(53) ЕОЦКП следва да може да 
упражнява във връзка с настоящия 
регламент всички правомощия, които са 
му дадени по силата на Директива 
2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. На 
него е поверено и разработването на 
проекти на регулаторни технически 
стандарти и на технически стандарти за 
изпълнение в срок до 31 юли 2015 г.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки не могат да 
въвеждат допълнителни изисквания в 
уредената с настоящия регламент 
област.

2. Държавите членки не могат да 
въвеждат допълнителни изисквания в 
уредената с настоящия регламент 
област.

Държавите членки, в които ФПП с 
ПНСА могат да бъдат предлагани, 
прилагат разпоредбите на глава V.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „индивидуални инвеститори“ 
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означава:
i) непрофесионални клиенти съгласно 
определението в [новата ДПФИ] 10a;
ii) клиенти по смисъла на Директива 
2002/92/ЕО10б;
_________
10a [новата ДПФИ].
10бДиректива 2002/92/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 декември 2002 г. относно 
застрахователното посредничество 
(ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3).

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятие за колективно инвестиране 
се установява, предлага или управлява в 
Съюза под формата на ФПП само след 
получаване на разрешение в 
съответствие с настоящия регламент.

Предприятие за колективно инвестиране 
се установява, предлага или управлява в 
Съюза под формата на ФПП само след 
получаване на разрешение в 
съответствие с настоящия регламент.

ФПП или управител на ФПП може да 
бъде установен в трета държава, при 
условие че тази трета държава не е 
държава:
–в която няма данъци или има 
номинални данъци,
– в която липсва ефективен обмен на 
информация с чуждестранни данъчни 
органи,
– в която е налице липса на 
прозрачност в законодателните, 
съдебните или административните 
разпоредби,
–в която няма изискване за 
съществено присъствие на местно 



PR\1010062BG.doc 17/35 PE523.111v01-00

BG

равнище, или
– която играе ролята на офшорен 
финансов център.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. АИФ получава разрешение да 
извършва дейност като ФПП само ако 
неговият компетентен орган е одобрил 
заявлението на ЛУАИФ, получил 
разрешение за управление на АИФ 
съгласно Директива 2011/61/ЕС, 
правилника на фонда и избора на 
депозитар.

1. АИФ получава разрешение да 
извършва дейност като ФПП само ако 
неговият компетентен орган е одобрил 
заявлението на ЛУАИФ, получил 
разрешение за управление на АИФ 
съгласно Директива 2011/61/ЕС, 
правилника на фонда и избора на 
депозитар.

ФПП – фонд за алтернативни 
инвестиции, или лице, управляващо 
фонд за алтернативни инвестиции –
лице, управляващо ФПП, може да 
бъде установен(о) в трета държава, 
при условие че тази трета държава 
не е държава, (в) която:
– няма данъци или има номинални 
данъци,
– липсва ефективен обмен на 
информация с чуждестранни данъчни
органи,
– е налице липса на прозрачност в 
законодателните, съдебните или 
административните разпоредби,
– няма изискване за съществено 
присъствие на местно равнище,
– играе ролята на офшорен финансов 
център.

Or. en



PE523.111v01-00 18/35 PR\1010062BG.doc

BG

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква  г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дялове или акции на други ФПП.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
посочения в първа алинея проект на 
регулаторни технически стандарти 
преди […].

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти, 
посочени в първата алинея, преди 31 
декември 2014 г.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФПП може да инвестира в дериватив, 
ако инструментът се търгува на 
регулиран пазар, посочен в член 50, 
параграф 1, буква а), б) или в) от 
Директива 2009/65/ЕО, или 
извънборсово, при условие че 
задължително са изпълнени всички 
от следните условия:

ФПП може да инвестира в дериватив, 
ако инструментът се търгува на 
регулиран пазар, посочен в член 50, 
параграф 1, буква а), б) или в) от 
Директива 2009/65/ЕО, или на място за 
организирана търговия, както е 
определено в [новата ДПФИ].

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато дадена агенция за кредитен 
рейтинг, регистрирана от Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП), присъди кредитен рейтинг на 
даден емитент на инструменти на 
паричния пазар, понижаването на 
рейтинга под двата най-високи 
краткосрочни кредитни рейтинга, 
използвани от тази агенция, се счита за 
съществено изменение за целите на 
буква в) и изисква от лицето, 
управляващо ФПП, да предприеме нова 
процедура по присъждане на рейтинг;

г) когато дадена агенция за кредитен 
рейтинг, регистрирана от Европейския 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП), присъди кредитен рейтинг на 
даден емитент на инструменти на 
паричния пазар, понижаването на 
рейтинга под двата най-високи 
краткосрочни кредитни рейтинга, 
използвани от тази агенция, се счита за 
съществено изменение за целите на 
буква в) и изисква от лицето, 
управляващо ФПП, да предприеме нова 
процедура по присъждане на рейтинг за 
кредитното качество на 
инструмента на паричния пазар, за да 
се гарантира, че той продължава да 
се характеризира с високо качество;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 44, с 
които се разясняват следните въпроси:

До 31 юли 2015 г. ЕОЦКП разработва 
проекти за регулаторни технически 
стандарти, с които се разясняват 
следните въпроси:

Or. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от индивидуалното 
ограничение, предвидено в параграф 2, 
стандартен ФПП може да 
комбинира следните възможности, в 
случаите когато това ще доведе до 
инвестиция в размер до 15% от неговите 
активи в един и същ субект:

3. Независимо от индивидуалното 
ограничение, предвидено в параграф 2, 
и като дерогация от член 14, 
стандартен ФПП може да 
комбинира следните възможности, в 
случаите когато това ще доведе до 
инвестиция в размер до 15% от неговите 
активи в един и същ субект:

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФПП или лицето, управляващо ФПП, 
не възлагат или финансират 
присъждането на рейтинг на ФПП 
от агенция за кредитен рейтинг.

заличава се

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП издава насоки с цел да се 
определят общи референтни параметри 
за сценариите, използвани при стрес 
тестовете, които параметри да бъдат 
включени в стрес тестовете, като се 
вземат предвид факторите, посочени в 

7. До 31 юли 2015 г. ЕОЦКП издава 
насоки с цел да се определят общи 
референтни параметри за сценариите, 
използвани при стрес тестовете, които 
параметри да бъдат включени в стрес 
тестовете, като се вземат предвид 
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параграф 1. Насоките се актуализират 
поне веднъж годишно, като се вземат 
предвид последните тенденции на 
пазара.

факторите, посочени в параграф 1. 
Насоките се актуализират поне веднъж 
годишно, като се вземат предвид 
последните тенденции на пазара.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В допълнение към метода на 
оценяване по пазарни цени, посочен в 
параграфи 2 и 3, и метода за оценяване 
въз основа на модел, посочен в параграф 
4, активите на ФПП с ПНСА също могат 
да се оценяват чрез използване на 
метода на амортизационната стойност.

5. В допълнение към метода на 
оценяване по пазарни цени, посочен в 
параграфи 2 и 3, и метода за оценяване 
въз основа на модел, посочен в параграф 
4, активите на ФПП с ПНСА също могат 
да се оценяват чрез използване на 
метода на амортизационната стойност.

Счетоводният метод на 
амортизационната стойност се 
прилага само когато се счита, че той 
позволява приближаване в подходяща 
степен до цената на съответния 
инструмент.
Тъй като рискът от неточно 
ценообразуване се увеличава с 
дългосрочните базови активи, 
използването на метода на 
амортизация се ограничава до 
инструменти с нисък остатъчен 
матуритет и при отсъствие на 
някаква специална чувствителност 
на инструментите по отношение на 
пазарните фактори. Остатъчен 
матуритет от 90 дни се счита за 
максимален.
Въвеждат се прагове на 
същественост и поетапни процедури, 
за да се гарантира бързото 
предприемане на корективни мерки, 
когато амортизационната стойност 
вече не осигурява надеждно 
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приближаване до цената на 
инструментите: на нивото на общия 
портфейл, прагове от 10 базисни 
пункта се считат за подходящи.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 a
ФПП с ПНСА не се предлагат на 
индивидуални инвеститори.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всеки ФПП с ПНСА създава и 
поддържа буфер на НСА, възлизащ по 
всяко време на най-малко 3 % от общата 
стойност на активите на ФПП с ПНСА. 
Общата стойност на активите на ФПП с 
ПНСА се изчислява като сумата от 
стойностите на всеки актив на ФПП, 
определена в съответствие с член 26, 
параграф 3 или 4.

Всеки ФПП с ПНСА създава и 
поддържа до 31 декември 2014 г. буфер 
на НСА, възлизащ по всяко време на 
най-малко 3 % от общата стойност на 
активите на ФПП с ПНСА. Общата 
стойност на активите на ФПП с ПНСА 
се изчислява като сумата от стойностите 
на всеки актив на ФПП, определена в 
съответствие с член 26, параграф 3 или 
4.

До [ОВ, моля въведете дата: пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент, всички ФПП с 
ПНСА, учредени, управлявани или 
предлагани на пазара на Съюза, се 
преобразуват във ФПП с променлива 
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нетна стойност на активите.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган за ФПП с 
ПНСА бива незабавно уведомен за 
всеки спад под 3 % на размера на 
буфера на НСА.

1. Компетентният орган за ФПП с 
ПНСА и Европейският орган за ценни 
книжа и пазари биват незабавно 
уведомени за всеки спад под 3 % на 
размера на буфера на НСА.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Външно подпомагане означава пряко 
или косвено подпомагане, предлагано от 
трета страна, което е предназначено за 
или в действителност би довело до 
гарантиране на ликвидността на ФПП 
или стабилизиране на НСА на дял или 
на акция на ФПП.

Външно подпомагане означава пряко 
или косвено подпомагане, предлагано от 
трета страна, което е предназначено за 
или в действителност би довело до 
гарантиране на ликвидността на ФПП 
или стабилизиране на НСА на дял или 
на акция на ФПП. Външно подпомагане 
не се предоставя от държавен, 
регионален или местен публичен 
орган.

Or. en



PE523.111v01-00 24/35 PR\1010062BG.doc

BG

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) външно подпомагане не се 
предоставя от държавен, регионален 
или местен публичен орган.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36а
Насоки на Европейския орган за ценни 

книжа и пазари

До 31 юли 2015 г. Европейският орган 
за ценни книжа и пазари изготвя 
подробни насоки относно 
финансовото спонсорство по 
отношение на:
– максималната сума, която 
спонсорите могат да предоставят 
безвъзмездно, и приложимите 
условия,
– характеристиките на 
спонсорството,
– продължителността на 
спонсорството.

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФПП с ПНСА ясно посочва, че той е 
ФПП с ПНСА във всеки документ за 
външно или вътрешно ползване, доклад, 
изказване, реклама, писмо или всякакви 
други писмени доказателства, издадени 
от него или управляващото го лице, 
изпратени до или предназначени за 
разпространение сред потенциалните 
инвеститори, притежателите на дялове, 
акционерите или компетентни органи на 
ФПП, или за управляващото го лице.

ФПП с ПНСА ясно посочва, че той е 
ФПП с ПНСА във всеки документ за 
външно или вътрешно ползване, доклад, 
изказване, реклама, писмо или всякакви 
други писмени доказателства, издадени 
от него или управляващото го лице, 
изпратени до или предназначени за 
разпространение сред потенциалните 
инвеститори, притежателите на дялове, 
акционерите или компетентни органи на 
ФПП, или за управляващото го лице.

По искане на инвеститора, ФПП с 
ПНСА съобщава НСА.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Политиката на 
възнагражденията на ФПП е 
прозрачна. Съответно, ФПП 
установяват и прилагат политики и 
практики за определяне на 
възнагражденията, които отговарят 
на и насърчават разумното и 
ефективно управление на риска, и не 
поощряват поемане на риск, който не 
е съобразен с рисковите профили, 
правилата или учредителните 
документи на управляваните от тях 
ФПП.
2. Политиките и практиките за 
определяне на възнагражденията 
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обхващат постоянните и 
променливите елементи на 
заплатите и пенсионните права по 
преценка на работодателя.
3. Политиките и практиките за 
определяне на възнагражденията се 
прилагат за категориите персонал —
включително служителите или 
другите членове на персонала като, но 
не само, срочно нает персонал или 
договорно нает персонал, на равнище 
фонд или под-фонд, които са:
а) лица, управляващи фондове;
б) лица, различни от лица, 
управляващи фондове, вземащи 
инвестиционни решения, които 
оказват въздействие върху рисковата 
позиция на фонда;
в) лица, различни от лица, 
управляващи фондове, които могат да 
оказват влияние върху персонала, 
включително съветници по 
инвестиционните политики и 
анализатори;
г) висшето ръководство, 
служителите, поемащи рискове, 
персонал с контролни функции; и
д) всички други служители или други 
членове на персонала като, но не само, 
срочно нает персонал или договорно 
нает персонал, чието общо 
възнаграждение го поставя в същата 
категория възнаграждения като на 
висшето ръководство и на 
служителите, вземащи решения, и 
чиито професионални дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия профил на управляващите 
дружества или на управляваните от 
тях ФПП.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поне веднъж на тримесечие 
управляващото лице предоставя на 
компетентния орган за ФПП 
информация за всеки управляван от него 
ФПП. При поискване управляващото 
лице предоставя информация също така 
на компетентния орган за лицето, 
управляващо фонда, ако е различен от 
компетентния орган за ФПП.

1. Поне веднъж на тримесечие 
управляващото лице предоставя на 
компетентния орган за ФПП 
информация за всеки управляван от него 
ФПП. Управляващото лице предоставя 
информация също така на компетентния 
орган за лицето, управляващо фонда, 
ако е различен от компетентния орган за 
ФПП.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи 
контролират постоянното спазване
на разпоредбите на настоящия 
регламент.

1. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари осъществява надзор 
на ФПП с управлявани активи на 
стойност над 10 милиарда евро по 
отношение на спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент
на текуща база.

Другите фондове са обхванати от 
постоянния надзор на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган за ФПП 
отговаря за контрола по спазването на 
задълженията, определени в правилника 
или учредителните документи на фонда, 
и задълженията, посочени в проспекта, 
които са в съответствие с настоящия 
регламент.

3. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари и компетентният орган 
за ФПП, по целесъобразност, в 
зависимост от вида на ФПП, за 
чийто надзор те са отговорни,
отговарят за контрола по спазването 
на задълженията, определени в 
правилника или учредителните 
документи на фонда, и задълженията, 
посочени в проспекта, които са в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган за лицето, 
управляващо фонда, упражнява надзор 
върху адекватността на мерките и 
организацията на управляващото лице, 
така че лицето, управляващо ФПП, да 
може да изпълнява задълженията и 
правилата, свързани с учредяването и 
функционирането на всички 
управлявани от него ФПП.

4. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари и компетентният орган 
за лицето, управляващо фонда, по 
целесъобразност, в зависимост от 
вида на ФПП, за чийто надзор те са 
отговорни,  упражняват надзор върху 
адекватността на мерките и 
организацията на управляващото лице, 
така че лицето, управляващо ФПП, да 
може да изпълнява задълженията и 
правилата, свързани с учредяването и 
функционирането на всички 
управлявани от него ФПП.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи следят 
ПКИПЦК или АИФ, които са 
установени или се предлагат на техните 
пазари, с цел да се уверят, че те не 
използват обозначението „ФПП“ или 
внушават, че са ФПП, ако не спазват 
изискванията по настоящия регламент.

5. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари и компетентните 
органи, по целесъобразност, в 
зависимост от вида на ФПП, за 
чийто надзор те са отговорни, следят 
ПКИПЦК или АИФ, които са 
установени или се предлагат на техните 
пазари, с цел да се уверят, че те не 
използват обозначението „ФПП“ или 
внушават, че са ФПП, ако не спазват 
изискванията по настоящия регламент.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи имат всички 
правомощия за осъществяването на 
надзор и разследвания, които са 
необходими за изпълнението на техните 
задачи по настоящия регламент.

1. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари и компетентните 
органи, по целесъобразност, в 
зависимост от вида на ФПП, за 
чийто надзор те са отговорни, имат 
всички правомощия за осъществяването 
на надзор и разследвания, които са 
необходими за изпълнението на техните 
задачи по настоящия регламент.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от първото заличава се
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изречение на член 30, параграф 1 
съществуващ ПКИПЦК или АИФ, 
които отговарят на определението 
на ФПП с ПНСА по член 2, параграф 
10, създават буфер на НСА в размер 
най-малко на:
a) 1 % от общата стойност на 
активите на ФПП с ПНСА в рамките 
на година след влизането в сила на 
настоящия регламент;
б) 2% от общата стойност на 
активите на ФПП с ПНСА в рамките 
на две години след влизането в сила на 
настоящия регламент;
в) 3% от общата стойност на 
активите на ФПП с ПНСА в рамките 
на три години след влизането в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на параграф 3 от 
настоящия член позоваването на 3 % 
в членове 33 и 34 се тълкува като 
позоваване на размера на буфера на 
НСА, посочен съответно в параграф 3, 
букви а), б) и в).

заличава се

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 44 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, предвидено в членове 13 и 19, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, предвидено в членове 13 и 19, се
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Комисията ще приеме делегираните 
актове, както се посочва в членове 13 
и 19, най-късно до 31 юли 2015 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация:

Паралелната банкова система е системата на кредитно посредничество, която включва 
структури и дейности извън традиционната банкова система. Структурите от 
паралелната банкова система не са регулирани като банките, обаче участват в подобни 
на банковите дейности. Съветът за финансова стабилност оцени размера на 
паралелната банкова система в световен план на около 51 трилиона евро през 2011 г. 
Това представлява 25–30 % от цялата финансова система и половината от размера на 
банковите активи. Ето защо паралелната банкова система е от огромно системно 
значение за европейската финансова система.

ФПП следва да се разглеждат като важен субект в паралелната банкова система.

Фонд на паричния пазар (ФПП) е взаимен фонд, който инвестира в краткосрочни 
дългови инструменти като инструменти на паричния пазар, емитирани от банки, 
правителства или корпорации. Инструментите на паричния пазар традиционно 
включват съкровищни бонове, търговски ценни книжа или сертификати за депозит.

Поради системната взаимосвързаност на фондовете на паричния пазар (ФПП) с 
банковия сектор и с корпоративните и държавните финанси, те бяха идентифицирани 
от Съвета за финансова стабилност, Международната организация на комисиите по 
ценни книжа (IOSCO), Европейският съвет за системен риск (ЕССР), Европейската 
комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП) като важен субект, действащ като 
структура от паралелната банкова система.

Както беше подчертано от Европейския парламент в неговия доклад относно 
паралелната банкова система, приет на 20 ноември 2012 г., ФПП следва приоритетно да 
подлежат на мерки, необходими за намаляване на специфичните рискове във връзка с 
отлива на инвеститори, с цел финансовата система да бъде направена по-стабилна.

Роля и значение на ФПП:

ФПП са важен източник на краткосрочно финансиране за финансовите институции, 
корпорациите и правителствата. В Европа ФПП държат около 22 % от краткосрочните 
дългови ценни книжа, емитирани от правителствата или от корпоративния сектор. Те
притежават 38 % от краткосрочните дългови инструменти, емитирани от банковия 
сектор. Общо ФПП притежават приблизително 1 трилион евро активи в портфейл в ЕС.

ФПП изиграха важна роля във финансовата криза от 2007 – 2008 г.
В Европа, редица ФПП, използващи инструменти с голяма степен на сложност или 
риск, бяха засегнати от срива на пазара на рискови ипотечни кредити в САЩ през 
лятото на 2007 г., и трябваше или да бъдат подпомогнати от банките спонсори, или 
дейността им да бъде прекратена. За сравнение, САЩ изпитаха криза с много по-голям 
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мащаб, когато НСА на един водещ фонд, Ризърв праймъри фънд (Reserve Primary 
Fund), падна стремглаво: т.е. фондът не беше в състояние да поддържа своята нетна 
стойност на активите на равнище един щатски долар, в резултат от фалита на Lehman 
Brothers. Това събитие предизвика масов отлив на инвеститори от ФПП, като около 310 
милиарда щатски долара – около 10 % от общите управлявани активи, бяха изтеглени 
от подобни фондове само за няколко дни, което доведе до трус на пазара на търговски 
ценни книжа и принуди органите на САЩ да се намесят, включително до създаването 
на две ликвидни улеснения и до удължаване на срока на гарантиране на депозитите 
(документ на ЕССР от 2012 г. относно ФПП).

Поради изиграната от тях важна роля в кризата, ФПП заставиха регулаторните органи 
от двете страни на Атлантическия океан да преразгледат подробно приложимата за тях 
регулаторна рамка.  В Европа през 2010 г. бяха приети нови насоки, като бяха 
наложени строги стандарти по отношение на кредитното качество и матуритета на 
базовите ценни книжа, както и подобрено оповестяване на информация на 
инвеститорите. Макар и да се счита, че тези инициативи значително подобриха 
регулирането на ФПП, все още продължават дискусиите в САЩ  и на международно 
равнище относно това как да се намалят системните рискове, свързани с ФПП, и по-
специално, тяхната уязвимост спрямо масов отлив на инвеститори. 

 Поради това докладчикът е на мнение, че като се има предвид тази системна значимост 
на ФПП и като се има предвид огромната роля, която те изиграха по време на 
финансовата криза, законодателното предложение на ЕК за регулиране на сектора на 
ФПП следва да бъде приветствано.

Предложението на ЕК и предложенията на докладчика:

С оглед на тези структурни уязвимости и на факта, че инвеститорите често считат 
парите, вложени във ФПП, за гарантирани инвестиции, е необходима строга 
регулаторна рамка, за да се обхване преобразуването на ликвидност и матуритет и да се 
направят ФПП по-стабилни, без да се излага на опасност тяхната важна роля за 
краткосрочното финансиране на реалната икономика. Предложението на ЕК засилва 
ликвидността и изискванията за диверсифициране и концентрация, и ги прави по-
прозрачни и по-стабилни.

Докладчикът приветства тези стъпки, но е на мнение, че трябва да се направи повече по 
следните точки.

На първо място, необходимо е да бъдат приети допълнителни мерки относно ПНСА с 
цел възможно най-ефикасно справяне с потенциален масов отлив на инвеститори и по-
голяма стабилност на финансовата система. Както Европейския парламент заяви в 
доклада си относно паралелната банкова система, докладчикът счита, че ФПП, които 
предлагат стабилна нетна стойност на активите (НСА), следва да подлежат на мерки, 
предвидени да намалят специфичните рискове, свързани с тяхната характеристика за 
стабилна НСА, и да интернализират възникващите от тези рискове разходи. По 
мнението на докладчиците, вътрешното поемане на разходите се организира най-добре 
чрез капиталов марж от 3 %, който трябва да се създаде до края на 2014 г. До края на 
2019 г. всички ФПП с постоянна нетна стойност на активите трябва да бъдат 
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трансформирани във ФПП с променлива нетна стойност на активите, като това 
преобразуване ще направи ФПП по-прозрачни по отношение на реалната стойност на 
базовите активи, и следователно по-малко податливи на отлив на инвеститори.

Освен това, тъй като данъчните убежища нанасят големи вреди на международната 
икономика и тъй като борбата срещу данъчните убежища е в центъра на 
международния дневен ред, както беше посочено от Г-20 в Санкт Петербург през 
септември 2013 г. и от министрите на финансите и управителите на централните банки 
на страните от Г-20 през февруари 2013 г., и признато от Европейския парламент в 
доклада му от май 2013 г. относно борбата с данъчните измами, укриването на данъци и 
данъчните убежища, и тъй като огромна част от дейностите и структурите в 
паралелната банкова система се управляват от данъчни убежища, убеждението на 
докладчика е, че трябва да се приемат мерки, за да се гарантира, че ФПП не са 
установени в данъчни убежища.

Освен това докладчикът счита, че допустимите активи, в които ФПП могат да 
инвестират, следва да се разширят с определен процент към части от други ФПП, при 
условие че са изпълнени някои строго определени условия.

Докладчикът приветства другите предложени от ЕК мерки за увеличаване на 
прозрачността, но счита, че тази прозрачност следва да бъде разширена и да обхваща 
също политиките и практиките за определяне на възнагражденията на ФПП. Освен това 
ПНСА следва да са в състояние във всеки момент да посочат на инвеститорите НСА на 
дяловете.

Рейтинг, присъден от призната рейтингова агенция, може да бъде от полза, за да се 
изгради достоверна представа за стойността на активите на ФПП и неговата политика 
за предприеман риск. Въпреки че докладчикът е против всяка форма на механично 
разчитане на външен рейтинг, в същото време той не подкрепя това, на даден ФПП да 
бъде забранено да поиска или финансира рейтинг от агенция, призната от Европейския 
орган за ценни книжа и пазари, при условие че са спазени всичките разпоредби на 
регламентите относно агенциите за кредитен рейтинг.  В тази перспектива също така е 
от решаващо значение вътрешният метод за оценка да е надежден, работещ и свободен 
от потенциален конфликт на интереси.

С цел да се направи оценка на финансовите продукти, в които са инвестирали ФПП, от 
особена важност е методът за оценяване да е сигурен и надежден. Ето защо 
докладчикът счита, че методът на амортизационната стойност, във вида, използван от 
ФПП с ПНСА, е полезен, ако са изпълнени по-подробни условия; по-специално 
максималният остатъчен матуритет следва да бъде ограничен до 90 дни, а когато 
методът на амортизационната стойност вече не предоставя надеждно приближаване до 
цената на инструментите, следва да се предприемат корективни мерки. 

Спонсорското подпомагане на ПНСА трябва да се ограничи до изграждането на 
капиталов марж. В изключителни случаи ФПП с променлива нетна стойност на 
активите също могат да кандидатстват за външно подпомагане, но то не се предоставя 
от държавен, регионален или местен публичен орган.
Освен това е необходима по-голяма прозрачност във връзка с максималния размер на 
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подпомагането за даден ФПП с променлива нетна стойност на активите, максималния 
срок и формата, която спонсорирането може да приеме.
Следователно Европейският орган за ценни книжа и пазари ще разработи 
необходимите подробни насоки.

Предвид системното значение на няколко от ФПП, и в съответствие с предстоящия 
пряк надзор от страна на ЕЦБ на банки със системно значение в рамките на банковия 
съюз, докладчикът счита, че Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да 
бъде упълномощен за прекия надзор на най-големите ФПП със системно значение, в 
сътрудничество с компетентния орган.


