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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0207),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0040/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения 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.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 

(5) Обхватът на настоящата директива 
следва да се ограничи до управлението 
на инструменти за колективно 
инвестиране, които набират капитал от 
множество инвеститори с цел 
инвестирането му в съответствие с 
определена инвестиционна политика  в 
полза на тези инвеститори. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управителите на инвестиции, които не 
са колективни, като дарения, държавни 
инвестиционни фондове, централни 
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които не са колективни, като дарения, 
държавни инвестиционни фондове или 
активи, държани по собствени сметки от 
кредитни институции, застрахователни 
и презастрахователни дружества. 
Настоящата директива не следва да 
се прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, 
управлявани фючърси или облигации, 
обвързани с индекси. Тя следва обаче 
да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

банки или активи, държани по 
собствени сметки от кредитни 
институции, пенсионни фондове или
застрахователни и презастрахователни 
дружества. С цел да се възползват от 
освобождаването, предвидено в 
настоящата директива, 
управляващите на съответните ФАИ 
следва непрекъснато да спазват 
условията за това освобождаване. 
Настоящата директива следва обаче 
да обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на дейност 
като ПКИПЦК. Инвестиционни 
посредници, получили разрешение 
съгласно Директива 2004/39/ЕО относно 
пазарите на финансови инструменти, не 
следва да бъдат задължени да получат 
разрешение по силата на настоящата 
директива, за да могат да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ. Инвестиционните посредници 
могат обаче да предоставят 
инвестиционни услуги във връзка с 
ФАИ, само ако и до дотолкова, 
доколкото части или дялове от ФАИ 
могат да бъдат предлагани на пазара в 
съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Освобождаванията следва да бъдат ограничени с цел постигане на еднакви условия.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се предотврати 
налагането на прекалени и 
прекомерни изисквания, настоящата 

заличава се
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директива предвижда освобождаване 
на управляващите ФАИ лицата, 
когато общият размер на 
управляваните от тях ФАИ е под 
прага от 100 млн. евро. Дейностите 
на съответните лицата, 
управляващи ФАИ, е малко вероятно 
да имат съществени последици за 
финансовата стабилност или 
функционирането на пазарите. 
Управляващи ФАИ лица, които 
управляват единствено ФАИ, които 
не използват ливъридж и които не 
предоставят на инвеститорите 
права за обратно изкупуване за срок 
от пет години, се прилага 
специалният праг от 500 млн. евро. 
Причината за налаганото на 
специалния праг е, че е твърде малко 
вероятно лицата, управляващи 
фондове, които не използват 
ливъридж и които специализират в 
дългосрочни инвестиции, да 
предизвикат рискове за системата. 
Освен това срокът от пет години за 
задържане на инвеститорите 
елиминира ликвидния риск. 
Управляващите ФАИ лица, които са 
освободени от разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
продължат да бъдат предмет на 
съответното национално 
законодателство. Те следва да могат 
обаче да бъдат третирани като 
лицата, управляващи ФАИ, при 
спазване на предвидената в 
настоящата директива процедура за 
упражняване на правото за включване 
в обхвата на настоящата директива..

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ на професионални 
инвеститори в рамките на Общността 
при спазване на процедура за 
уведомяване.

(7) Целта на настоящата директива е 
създаването на хармонизирана и строга 
регулаторна и надзорна рамка за 
дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ. Издаването съгласно настоящата 
директива на разрешение за 
упражняване на дейност следва да 
включва услугите във връзка с 
управлението и администрирането на 
ФАИ в цялата Общност. Освен това 
лицата, управляващи ФАИ, които са 
получили разрешение за упражняване 
на дейност, следва да имат право да 
предлагат ФАИ, установени в 
Общността, на професионални 
инвеститори навсякъде в рамките на 
Общността при спазване на процедура 
за уведомяване.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Без да се засяга прилагането на други 
инструменти на правото на Общността, 
държавите-членки могат да наложат по-
строги изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, ако тези лица 
предлагат ФАИ единствено на 
инвеститори на дребно или ако 
предлагат един и същ ФАИ както на 
професионални инвеститори, така и на 
инвеститори на дребно, независимо 

(9) Без да се засяга прилагането на други 
инструменти на правото на Общността, 
държавите-членки могат да наложат по-
строги изисквания за лицата, 
управляващи ФАИ, ако тези лица 
предлагат ФАИ единствено на 
инвеститори на дребно или ако 
предлагат един и същ ФАИ както на 
професионални инвеститори, така и на 
инвеститори на дребно, независимо 
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дали акции или дялове от този ФАИ се 
предлагат на вътрешния или 
трансграничния пазар. Тези две 
изключения позволяват на държавите-
членки да наложат допълнителни 
гаранции, които счетат за необходими, 
за защита на инвеститорите на дребно. 
Това отразява факта, че ФАИ често са 
неликвидни и изложени на висок риск 
от значителна капиталова загуба. 
Обикновено инвестиционните стратегии 
по отношение на ФАИ не са адаптирани 
към инвестиционните профили или 
нужди на инвеститорите на дребно. Те 
са по-подходящи за професионални 
инвеститори и инвеститори, които 
разполагат с достатъчно голям 
инвестиционен портфейл, което им 
позволява да поемат по-големите 
рискове за загуба, присъщи на тези 
инвестиции. Въпреки това държавите-
членки могат да разрешат предлагането 
на тяхна територия на инвеститорите на 
дребно на всички или някои видове 
ФАИ, управлявани от лица, 
управляващи ФАИ. С оглед на член 19, 
параграфи 4 и 5 от Директива 
2004/39/EО държавите-членки следва, в 
случай че разрешат предлагането на 
ФАИ на инвеститори на дребно, да 
продължават да гарантират, наличието 
за тази цел на подходящи разпоредби. 
Инвестиционни посредници, получили 
разрешение за дейност, съгласно 
Директива 2004/39/ЕО, които 
предоставят инвестиционни услуги на 
клиенти на дребно, трябва да вземат 
предвид тези допълнителни гаранции, 
когато преценяват дали даден ФАИ е 
подходящ или уместен за отделен 
клиент на дребно. Ако държава-членка 
разрешава предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно на нейна 
територия, тази възможност следва да се 
предлага на всяко лице, управляващо 
ФАИ, независимо от държавата-членка 
в която е установено, както и всякакви 
допълнителни разпоредби следва да се 

дали акции или дялове от този ФАИ се 
предлагат на вътрешния или 
трансграничния пазар. Тези две 
изключения позволяват на държавите-
членки да наложат допълнителни 
гаранции, които счетат за необходими, 
за защита на инвеститорите на дребно. 
Това отразява факта, че ФАИ често са 
неликвидни и изложени на висок риск 
от значителна капиталова загуба. 
Обикновено инвестиционните стратегии 
по отношение на ФАИ не са адаптирани 
към инвестиционните профили или 
нужди на инвеститорите на дребно. Те 
са по-подходящи за професионални 
инвеститори и инвеститори, които 
разполагат с достатъчно голям 
инвестиционен портфейл, което им 
позволява да поемат по-големите 
рискове за загуба, присъщи на тези 
инвестиции. Въпреки това държавите-
членки могат да разрешат предлагането 
на тяхна територия на инвеститорите на 
дребно на някои видове ФАИ, 
управлявани от лица, управляващи 
ФАИ, с изключение на фондове, 
инвестиращи във фондове, с базова 
инвестиция над 30% във ФАИ, които 
не се ползват с европейски паспорт за 
предлагане на ценни книжа съгласно 
настоящата директива, и 
захранващи фондове, които 
инвестират в управляващи ФАИ, 
които не се ползват с европейски 
паспорт за предлагане на ценни 
книжа съгласно настоящата 
директива. С оглед на член 19, 
параграфи 4 и 5 от Директива 
2004/39/EО държавите-членки следва, в 
случай че разрешат предлагането на 
ФАИ на инвеститори на дребно, да 
продължават да гарантират, наличието 
за тази цел на подходящи разпоредби. 
Инвестиционни посредници, получили 
разрешение за дейност, съгласно 
Директива 2004/39/ЕО, които 
предоставят инвестиционни услуги на 
клиенти на дребно, трябва да вземат 
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прилагат на равноправна основа. предвид тези допълнителни гаранции, 
когато преценяват дали даден ФАИ е 
подходящ или уместен за отделен 
клиент на дребно. Ако държава-членка 
разрешава предлагането на ФАИ на 
инвеститори на дребно на нейна 
територия, тази възможност следва да се 
предлага на всяко лице, управляващо 
ФАИ, независимо от държавата-членка 
в която е установено, както и всякакви 
допълнителни разпоредби следва да се 
прилагат на равноправна основа. 

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В съответствие с принципа на 
пропорционалност и като се признава 
същественото припокриване между 
изискванията за получаване на 
разрешение, определени в Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 година  
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно предприятията за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК)(преработена)1 и 
изискванията, определени в 
настоящата директива, 
управителите, които имат 
разрешение съгласно една от двете 
директиви, следва да могат да 
получат разрешение и съгласно 
другата директива, при условие 
единствено, че изпълняват всяко 
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допълнително съответно изискване 
за новото разрешение.         В това 
отношение взаимни препратки във 
връзка с документи следва да бъдат 
възможни, при условие че 
информацията, която се съдържа в 
тези документи, не е била променена. 
Директива 2009/65/ЕО следва да бъде 
изменена с цел да се постигне същият 
резултат.
1 ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

Or. en

Обосновка

Целта е да се опрости и ускори процесът и да се избегне удвояването на работа и 
разходи.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се предвиди 
прилагането на минимални капиталови 
изисквания, за да се гарантира 
продължителност и редовност на 
управленските услугите, предоставяни 
от лицата, управляващи ФАИ. 
Изискванията за оборотен капитал 
следва да покриват професионалната 
отговорност, която лицата, управляващи 
ФАИ поемат евентуално по отношение 
на техните дейности, включително 
управленските услуги, предоставян по 
силата на делегиране или на базата на 
мандат.

(11) Необходимо е да се предвиди 
прилагането на минимални капиталови 
изисквания, за да се гарантира 
продължителност и редовност на 
управленските услугите, предоставяни 
от лицата, управляващи ФАИ. 
Изискванията за оборотен капитал 
следва да покриват професионалната 
отговорност, която лицата, управляващи 
ФАИ поемат евентуално по отношение 
на техните дейности, включително 
управленските услуги, предоставян по 
силата на делегиране или на базата на 
мандат. Следователно изискването за 
собствени средства следва да 
подлежи на същия таван като 
определения в Директива 2009/65/ЕО. 
В допълнение, собствените средства 
следва да бъдат инвестирани в 
ликвидни активи или в активи, които 
лесно могат да бъдат превърнати в 
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парични средства в краткосрочен 
план и не следва да включват 
спекулативни позиции.

Or. en

Обосновка

Частично привеждане в съответствие с Директивата за ПКИПЦК, съображение 9.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Изявлението на държавните и 
правителствените ръководители след 
срещата на високо равнище на Г-20 в 
Питсбърг определи международния 
консенсус относно възнагражденията 
на служители в банки и други важни 
за системата фирми за финансови 
услуги.  Тези принципи следва да се 
прилагат за лица, управляващи ФАИ, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива. За тази цел 
Комисията следва да изготви мерки за 
прилагане.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Комисията следва да гарантира, 
че изискванията относно 
депозитарите, определени в 
настоящата директива, се прилагат 
за депозитари за ПКИПЦК, и за тази 
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цел следва да преразгледа Директива
2009/65/ЕО съобразно с това най-
късно до датата, когато настоящата 
директива влиза в сила. 

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на съответствие между секторите.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ.

(13) Надеждното и обективно оценяване 
на активите е от изключително значение 
за защитата на интересите на 
инвеститорите. Различните лица, 
управляващи ФАИ, използват различни 
методики и системи за оценяване на 
активите в зависимост от активите и 
пазарите, на които обикновено 
инвестират. Следва наличието на такива 
разлики да бъде отчетено. Процесът на 
оценяване на активите и изчисляване 
на нетната стойност на активите 
(НСА) следва да бъде независим от 
управленските функции на лицата, 
управляващи ФАИ. Когато е 
приложимо, лицата, управляващи 
ФАИ, могат да делегират 
оценяването на активите и 
изчисляването на нетната стойност 
на активите на трети лица.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Лицата, управляващи ФАИ, могат 
да делегират отговорността за
изпълнение на техните функции в 
съответствие с настоящата директива. 
Лицата, управляващи ФАИ, следва да 
запазят отговорността за изпълняваните 
от тях функции и за съблюдаването на 
правилата, предвидени в настоящата 
директива.

(14) Лицата, управляващи ФАИ, могат 
да делегират изпълнението на някои 
от техните функции в съответствие с 
настоящата директива. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да запазят 
отговорността за изпълняваните от тях 
функции и за съблюдаването на 
правилата, предвидени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват 
високо равнище на ливъридж, могат при 
определени условия да допринесат за 
натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат специфични 
рискове. В Общността липсва 
съгласувана форма за събиране на 
информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 

(15) Като се има предвид, че лицата, 
управляващи ФАИ, които в своите 
инвестиционни стратегии използват 
високо равнище на ливъридж, могат при 
определени условия да допринесат за 
натрупването на системен риск или 
неправилното функциониране на 
пазарите, следва да се наложат 
специални изисквания на лицата, 
управляващи ФАИ, използващи някои 
техники, които пораждат специфични 
рискове. В Общността липсва 
съгласувана форма за събиране на 
информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето й 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
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ситуация следва да се примат специални 
изисквания за лицата, управляващи 
ФАИ, които постоянно използват 
високо равнище на ливъридж в техните 
инвестиционни стратегии. Тези лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
задължени да оповестяват информация 
относно използването и източниците на 
ливъридж. Информацията следва да 
бъде събирана и обменяна с други 
органи в Общността, за да се улесни 
общият анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Общността, както и за да се изготви общ 
отговор.

ситуация следва да се примат специални 
изисквания за лицата, управляващи 
ФАИ, които постоянно използват 
високо равнище на ливъридж в техните 
инвестиционни стратегии. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
задължени да определят 
ограниченията за използване на 
ливъридж по отношение на всеки 
ФАИ, който управляват, и да
оповестяват информация относно 
използването и източниците на 
ливъридж Информацията следва да бъде 
събирана и обменяна с други органи в 
Общността, за да се улесни общият 
анализ на въздействието, което 
използваният от такива лица ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Общността, както и за да се изготви общ 
отговор. Компетентните органи 
следва да предават информацията на 
Европейския съвет за системен риск 
(EССР), създаден с Регламент (ЕО) № 
.../2009 (Регламент за ЕССР) и на 
Европейски орган за надзор на ценни 
книжа и пазари, създаден с Регламент 
(ЕО) № .../2009 (Регламент за ЕОЦКП) 
с цел тези органи да я използват при 
изпълнението на задълженията си. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, свързани с използването на 
високи равнища на ливъридж, могат да 
имат неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите пазари. 
В тази връзка се смята за необходимо 

(16) Дейностите на лицата, управляващи 
ФАИ, свързани с използването на 
високи равнища на ливъридж, могат да 
имат неблагоприятен ефект за 
стабилността и правилното 
функциониране на финансовите пазари. 
В тази връзка се смята за необходимо



PE430.709v01-00 16/96 PR\796533BG.doc

BG

Комисията да има право да налага 
ограничения върху равнището на 
ливъридж, който лицата, управляващи 
ФАИ, могат да използват и по-
специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на ливъридж. 
Ограниченията върху максималния 
размер на заемния капитал следва да 
отчитат особеностите, свързани с 
източника на ливъридж и стратегиите, 
изполвани от управляващите ФАИ лица. 
Те следва да вземат предвид и силно 
динамичния характер на управлението 
на ливъридж от повечето управляващи 
ФАИ лица, които използват високо 
равнище на ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния капитал 
могат да са например под формата на 
праг, който никога не трябва да се 
преминава, или на ограничение на 
средния размер на ливъридж, използван 
през даден период (т.е. месечно или на
всяко тримесечие).

Комисията да има право, при 
извънредни обстоятелства, да налага 
ограничения върху равнището на 
ливъридж, който лицата, управляващи 
ФАИ, могат да използват, и по-
специално в случаите, при които 
управляващите ФАИ лица използват 
системно високо равнище на ливъридж. 
Ограниченията върху максималния 
размер на заемния капитал следва да 
отчитат особеностите, свързани с 
източника на ливъридж и стратегиите, 
изполвани от управляващите ФАИ лица. 
Те следва да вземат предвид и силно 
динамичния характер на управлението 
на ливъридж от повечето управляващи 
ФАИ лица, които използват високо 
равнище на ливъридж. В тази връзка 
ограниченията върху заемния капитал 
могат да са например под формата на 
праг, който никога не трябва да се 
преминава, или на ограничение на 
средния размер на ливъридж, използван 
през даден период (т.е. месечно или на 
всяко тримесечие). Комисията следва 
да взема предвид становището на 
Европейския съвет за системен риск, 
когато упражнява правомощията си 
за определяне на  ограничения на 
ливъридж. 

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Късата продажба има важно 
значение за функционирането на 
финансовите пазари и представлява 
законна инвестиционна техника.  
Въпреки това, съществува 
безпокойството, че особено при 
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извънредни пазарни условия, късата 
продажба може да допринесе за 
смущения на пазара. Следователно 
късата продажба следва да 
функционира при хармонизирана 
регулаторна рамка, за да се намали 
възможното дестабилизиращо 
въздействие, което може да причини.  

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или доминиращо влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към лицата, управляващи 
ФАИ, които са в състояние да 
упражняват контролно влияние върху 
дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран 
пазар, или дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, по-специално изисквания да 
уведомяват за съществуването на такова 
положение и да оповестяват 
информация на дружеството и на всички 
негови акционери за намеренията на 
лицата, управляващи ФАИ, по 
отношение на бъдещото развитие на 
стопанската дейност и други планирани 
промени в контролираното дружество. С 

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят 
на всички дружества, в които имат 
контролно или доминиращо влияние, 
информацията, необходима на 
дружеството да прецени как това 
контролно влияние въздейства върху 
икономическото и социалното 
състояние на дружеството в 
краткосрочен до средносрочен план. 
Когато лицата, управляващи ФАИ, 
ръководят ФАИ, които не са в 
състояние да упражняват контролно 
влияние върху емитент, чиито акции 
са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, информацията 
трябва да се оповестява в 
съответствие с Директива 
2004/25/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година 
относно предложенията за 
поглъщане1 и Директива 2004/109/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 декември 2004 година 
относно хармонизиране изискванията 
за прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
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цел да се гарантира прозрачност по 
отношение на контролираното 
дружество, следва да се предвидят 
засилени изисквания за докладване. 
Годишните отчети за съответните ФАИ 
следва да бъдат допълнени с 
информация, специфична за вида на 
инвестицията и за контролираното 
дружество.

ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар2.  С 
оглед постигане на еднакви условия 
между емитентите и дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в които инвестира 
лицето, управляващо ФАИ, 
изискванията на настоящата 
директива следва да се прилагат за 
управляващи ФАИ лица,  които 
ръководят ФАИ с възможност  да 
упражняват контролно влияние при 
емитент, чиито акции са допуснати 
за търгуване на регулиран пазар, само 
ако и доколкото те надхвърлят вече 
съществуващи разпоредби на правото 
на ЕС, приложими за емитентите. За 
тази цел специални изисквания следва 
да се прилагат към лицата, управляващи 
ФАИ, които са в състояние да 
упражняват контролно влияние върху 
дружества, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, по-
специално изисквания да уведомяват за 
съществуването на такова положение и 
да оповестяват информация на 
дружеството и на всички негови 
акционери за намеренията на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
бъдещото развитие на стопанската 
дейност и други планирани промени в 
контролираното дружество. С цел да се 
гарантира прозрачност по отношение на 
контролираното дружество, следва да се 
предвидят засилени изисквания за 
докладване. Годишните отчети за 
съответните ФАИ следва да бъдат 
допълнени с информация, специфична 
за вида на инвестицията и за 
контролираното дружество.
1 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

2 ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

Or. en
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Обосновка

Настоящият принцип допълва съображение 17а (ново) и е отразен в промените към 
член 26 и член 30.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Необходимо е да се гарантира, че 
дружествата, съставляващи 
портфейла, не са подложени на по-
строги изисквания от който и да е 
друг емитент или дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, получаващи частни 
инвестиции, различни от тези, 
предоставени от лицето, 
управляващо ФАИ.
За тази цел Комисията следва да 
проведе преразглеждане на 
съответното дружествено 
законодателство, както и на 
съответните директиви относно 
финансовия сектор най-късно до 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива и да направи 
необходимите промени под формата 
на законодателни изменения, които 
следва да гарантират равните 
условия между съставляващите 
портфейла дружества и други 
дружества.  

Or. en

Обосновка

Настоящият принцип допълва съображение 17 и е отразен в промените към членове 
26 - 30.
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Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Настоящата директива не 
следва да бъде твърде ограничаваща за 
малките ФАИ, които не 
представляват системен риск и не 
излагат на опасност целостта на 
пазарите. Един от инструментите за 
постигане на тази цел е правилното 
прилагане на принципа на 
пропорционалността. Този принцип 
следва да се прилага както за 
изискванията, наложени на лица, 
управляващи ФАИ, ФАИ, депозитари 
и оценители, така и за 
упражняването на надзорни 
правомощия. Следователно всички 
мерки в настоящата директива, 
включително мерките за прилагане, 
следва да включват принципа на 
пропорционалност, за да отразяват 
естеството, мащаба и сложността 
на дейността им.

Or. en

Обосновка

Определението за пропорционалност е взето (с приспособяване) от Директивата за 
платежоспособност ІІ.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управляващите ФАИ лица следва 
да могат да предлагат установени в 
трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори както в 

(19) Всеки европейски инвеститор 
следва да има свободата да инвестира 
по своя собствена инициатива във 
фонд в трета държава в 
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държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, така и в 
другите държави-членки. Това право е 
предмет на процедури за уведомяване 
и наличието на споразумение в 
областта на данъчното облагане със 
съответната трета страна, което 
гарантира ефективен обмен на 
информация с данъчните органи на 
държавите, в която са установени 
инвеститорите на Общността. Като 
се има предвид, че тези ФАИ и 
третата страна, в която са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени в правоприлагащи мерки, 
предоставените съгласно 
директивата права за предлагане на 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори следва 
да влязат в сила, единствено след 
като изтече три годишният преходен 
период. Междувременно държавите 
членки могат да разрешат или да 
продължат да разрешават на 
управляващи ФАИ лица да предлагат 
установени в трети страни ФАИ на 
професионални инвеститори на 
тяхната територия, при спазване на 
националното законодателство. През 
този три годишен период обаче 
управляващите ФАИ лица не могат 
да предлагат такива ФАИ на 
професионални инвеститори в други 
държави-членки въз основа на 
правата, предоставени съгласно 
настоящата директива.

съответствие с действащите 
национални режими за частно 
предлагане на ценни книжа. В такъв 
случай обаче следва да се гарантира 
прозрачността на фонда и 
ефективният контрол върху 
потенциалния системен риск. За тази 
цел, ако дадено лице, управляващо 
ФАИ, е установено в трета държава, 
компетентният орган на държавата-
членка, в която се предлага ФАИ, 
следва да има споразумение за 
сътрудничество и обмен на 
информация относно системния риск 
с компетентния орган на тази трета 
държава. Освен това, за да се 
доизгради вътрешният пазар, ФАИ, 
установен в Европа и управляван от 
установено в Европа лице, 
управляващо ФАИ, следва да се ползва 
с европейски паспорт за предлагане на 
ценни книжа по настоящата 
директива. Както ПКИПЦК се 
ползват с наименование ПКИПЦК, 
така и ФАИ, установен в 
Общността, следва да се ползва с 
подобно европейско наименование, 
предоставящо на инвеститорите 
стандартите, определени с 
настоящата директива, подсилени 
от изискването депозитарят и ФАИ 
да са установени в една и съща 
държава-членка. Тези разпоредби не 
бива да се заобикалят посредством 
структури от типа управляващи-
захранващи фондове. Затова, когато 
захранващ ФАИ инвестира в 
управляващ фонд, който не се ползва с 
европейски паспорт за предлагане на 
ценни книжа съгласно настоящата 
директива, този захранващ ФАИ 
следва също да не се ползва с 
европейски паспорт. Тези разпоредби 
не бива да се заобикалят посредством 
структури от типа „фондове, 
инвестиращи във фондове”. 
Следователно когато такъв ФАИ 
инвестира над 30% във ФАИ, които не 
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се ползват с европейски паспорт, той 
също следва да не се ползва с 
европейски паспорт.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира своите депозитарни задачи по 
отношение на установен в трета страна 
ФАИ, на депозитар, установен в тази 
трета страна, при условие че 
законодателството на тази трета страна 
осигурява степен на защита на 
интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

(20) Следва да се позволи на лица, 
управляващи ФАИ, да делегират 
административни задачи на субект, 
установен в трета страна, при условие 
че съществуват необходимите гаранции. 
Също така даден депозитар може да 
делегира някои от своите депозитарни 
задачи по отношение на установен в 
трета страна ФАИ, на депозитар, 
установен в тази трета страна, при 
условие че законодателството на тази 
трета страна осигурява степен на защита 
на интересите на инвеститорите, която 
отговаря на тази в Общността. При 
определени условия следва лица, 
управляващи ФАИ, да могат да избират 
независим оценител, установен в трета 
страна.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При условие че съществува 
равностойна регулаторна рамка в 
трета страна, както и ефективен 

заличава се
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достъп на установени в Общността 
лица, управляващи ФАИ, до пазара на 
тази трета страна, държавите-
членки следва да имат право, след 
период от три години след края на 
преходния период, да издават 
разрешение за упражняване на 
дейност на лица, управляващи ФАИ, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, без да 
изискват тяхното регистрирано 
седалище да бъде в Общността. Този 
период отчита факта, че тези ФАИ и 
третата страна, в която те са 
установени, трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания, някои от 
които първо трябва да бъдат 
установени чрез приемането на 
правоприлагащи мерки.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките, 
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, които 
определят процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
мерки имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 

(27) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приеме мерките, 
необходими за прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка Комисията 
следва да може да приема мерки, които 
определят процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
мерки имат за цел също да определят 
критериите, които следва да бъдат 
използвани от компетентните органи, 
когато дават оценка дали лицата, 
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управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват 
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са 
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите 
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са 
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на настоящата 

управляващи ФАИ, спазват техните 
задължения по отношение на 
упражняване на дейността; оценка на 
видовете конфликти на интереси, които 
лицата, управляващи ФАИ, следва да 
установят, както и подходящите стъпки, 
които се очаква лицата, управляващи 
ФАИ, да предприемат по отношение на 
вътрешните и организационни 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, управляват и 
оповестяват конфликти на интереси. 
Мерките са предназначени да определят 
изискванията за управление на риска, 
които трябва да бъдат спазвани от 
лицата, управляващи ФАИ, поради 
рисковете, които лицата, управляващи 
ФАИ, поемат от името на управлявания 
от тях ФАИ, както и условия, 
необходими за да могат лицата, 
управляващи ФАИ, да управляват
конкретни рискове, свързани с 
операциите по къси продажби, 
включително всякакви подходящи 
ограничения, които може да се 
необходими за защита на ФАИ от 
необосновано излагане на риск. 
Мерките са предназначени да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ. Те са 
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят 
инициаторите на секюритизирани 
инструменти, така че управляващите
ФАИ лица да имат право да инвестират 
в такива инструменти, издадени след 1 
януари 2011 г.  Мерките са 
предназначени да уточнят изискванията, 
на които трябва да отговарят лицата, 
управляващи ФАИ, когато инвестират в 
такива секюритизирани инструменти.  
Те са предназначени да уточнят 
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
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директива. Те са предназначени да 
уточнят условията, при които 
делегирането на функции, 
изпълнявани от лицата, управляващи 
ФАИ, следва да бъде одобрено и
условията, при които управляващото 
лице престава да бъде считано за 
управител на ФАИ, в случай на 
прекомерно делегиране. Мерките са 
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките са 
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са 
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. Те 
са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и 
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 

прекомерно делегиране. Мерките са 
предназначени да уточнят 
съдържанието и формата на годишния 
отчет, който лицата, управляващи ФАИ,
следва да публикуват за всеки ФАИ под 
тяхно управление, и да конкретизират 
задълженията за оповестяване, което 
лицата, управляващи ФАИ, правят пред 
инвеститорите и компетентните органи, 
както и тяхната честота.   Мерките са 
предназначени да уточнят изискванията 
за оповестяване, наложени на лицата, 
управляващи ФАИ, по отношение на 
равнището на заемния капитал и 
честотата на отчитане пред 
компетентните органи и на 
оповестяване пред инвеститорите. Те са 
предназначени да определят 
ограниченията върху степента на 
използване на ливъридж, който 
управляващите ФАИ лица могат да 
използват при управлението на ФАИ. Те 
са предназначени да определят 
подробното съдържание и начина, по 
който лицата, управляващи ФАИ, които 
придобиват контролен дял в дружества 
емитенти и дружества, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, следва да изпълняват своите 
задължения за предоставяне на 
информация на дружествата емитенти и 
на дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, и 
техните съответни акционери и
представители на наетите лица, 
включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Мерките са предназначени да определят 
вида на ограниченията или условията, 
които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
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които могат да бъдат наложени относно 
предлагането на ФАИ на 
професионални инвеститори в 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. Тези мерки 
са предназначение да уточнят общите 
критерии за установяване на 
съответствие на стандартите на трети 
страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Тези мерки са предназначение 
да конкретизират общите критерии 
за оценяване дали трети страни 
предоставят на установените в 
Общността лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Общността 
предоставя на установените в трети 
страни лица, управляващи ФАИ. Те са 
предназначени да уточнят условията, 
съдържанието и честотата на обмена на 
информация относно управляващите 
ФАИ лица между компетентните органи 
на държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и други 
компетентни органи, когато 
управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са 
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

страни за оценяване, когато оценителят 
е установен в трета страна, на 
съответствие на законодателството на 
трети страни по отношение на 
депозитарите и, за целите на издаване на 
разрешение на установени в трети 
страни лица, управляващи ФАИ —
установяване на съответствие на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор. Те са предназначени да уточнят 
условията, съдържанието и честотата на 
обмена на информация относно 
управляващите ФАИ лица между 
компетентните органи на държавата-
членка по произход на управляващото 
ФАИ лице и други компетентни органи, 
когато управляващото ФАИ лице, 
самостоятелно или с друго 
управляващото ФАИ лице, може да 
окаже въздействие върху стабилността 
на финансови институции, със значение 
за цялата система, и върху правилното 
функциониране на пазарите. Мерките са 
предназначени да уточнят процедурите 
за проверките на място и за 
разследванията.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедура по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО. Правомощията, 
които не попадат под обхвата на 
горепосочената категория, следва да 
бъдат предмет на процедурата по 
регулиране, предвидена в член 5 от 
същото решение. Целта на тези мерки е 
да се установи, че стандартите на дадена 
трета страна за оценяване на фондовете 
са съпоставими с тези, приложими в 
Общността, когато оценителят е 
установен в трета страна. Целта на тези 
мерки е да установят, че 
законодателството относно 
депозиторите на дадена трета страна 
съответства на настоящата директива. 
Целта на тези мерки е да се установи, че 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото регулиране 
и текущия надзор на лица, управляващи 
ФАИ, съответства на настоящата 
директива. Тези мерки са 
предназначени да се установи, дали 
дадена трета страна предоставя на 
установените в Общността лица, 
управляващи ФАИ, действителен 
пазарен достъп, сравним с този, 
който Общността предоставя на 
установените в тази трета страна 
лица, управляващи ФАИ. Те имат за 
цел да се определи стандартният 
образец за уведомяване и уверения и да 
се уточни процедурата за обмен на 
информация между компетентните 

(28) Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедура по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО. Правомощията, 
които не попадат под обхвата на 
горепосочената категория, следва да 
бъдат предмет на процедурата по 
регулиране, предвидена в член 5 от 
същото решение. Целта на тези мерки е 
да се установи, че стандартите на дадена 
трета страна за оценяване на фондовете 
са съпоставими с тези, приложими в 
Общността, когато оценителят е 
установен в трета страна. Целта на тези 
мерки е да установят, че 
законодателството относно 
депозиторите на дадена трета страна 
съответства на настоящата директива. 
Целта на тези мерки е да се установи, че 
законодателството на дадена трета 
страна относно финансовото регулиране 
и текущия надзор на лица, управляващи 
ФАИ, съответства на настоящата 
директива. Те имат за цел да се 
определи стандартният образец за 
уведомяване и уверения и да се уточни 
процедурата за обмен на информация 
между компетентните органи.
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органи. 

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които законът, по 
който е организиран ФАИ, изисква 
учредяване на борд на директорите 
или друг управителен орган и ФАИ 
определя правен субект, който да 
извършва по същество управленските 
услуги, този правен субект се счита за 
лице, управляващо ФАИ по 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

 Определяне на лице, управляващо ФАИ в обхвата на настоящата директива, съгласно 
различните управленски структури. 
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Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PR\796533BG.doc 31/96 PE430.709v01-00

BG

професионално пенсионно 
осигуряване;

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) институции, които са в обхвата на 
Първа директива 73/239/EИО на 
Съвета от 24 юли 1973 година 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби за 
започване и упражняване на дейност 
по пряко застраховане, различно от 
животозастраховане, Директива 
2002/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 ноември 2002 година 
относно животозастраховането и 
Директива 2005/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 ноември 
2005 година относно 
презастраховането и за изменение на 
Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО 
на Съвета, както и на Директиви 
98/78/EО и 2002/83/EО.

заличава се

Or. en

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) кредитни институции, 
институции за професионално 
пенсионно осигуряване, 
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застрахователни и 
презастрахователни дружества или 
всякакви други лица, управляващи 
ФАИ, доколкото инвестират 
единствено за своя сметка;

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) международни институции като 
Световната банка, МВФ, ЕЦБ, ЕИБ, 
други супранационални институции и 
подобни международни организации, в 
случай че такива институции или 
организации управляват един или 
повече ФАИ.

ж) международни институции като 
Световната банка, МВФ, ЕЦБ, ЕИБ, 
други супранационални институции и 
подобни международни организации, в 
случай че такива институции или 
организации управляват един или 
повече ФАИ, доколкото тези ФАИ 
действат в обществен интерес.

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) централни банки.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en
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Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава 
юридическо лице, чиято стопанска 
дейност е управлението на един или 
повече ФАИ и което носи 
отговорност за такава дейност;

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) „оценител“ означава юридическо 
лице, което е получило разрешение и е 
обект на надзор от компетентен 
орган и оценява активите или 
установява стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ;

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „управленски услуги“ означава 
дейностите по управлението и 
администрирането на един или 

г) „управленски услуги“ означава 
функциите, определени в 
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повече ФАИ от името на един или 
повече инвеститори; 

приложението;

Or. en

Обосновка

Приложение от Директива ІV за ПКИПЦК.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) „предлагане на пазара“ означава 
общо предлагане или предаване, по 
инициатива на лице, управляващо 
ФАИ, или на посредник, отговарящ за 
разпространението, на дялове или 
акции от даден ФАИ на инвеститори, 
установени в Общността

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „дружество, чиито ценни книжа 
не се търгуват на регулиран пазар” 
означава всяко дружество, 
установено в Общността, чиито 
акции не се допускат за търгуване на 
регулиран пазар по смисъла на член 4, 
параграф 1, точка 14 от Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en
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Обосновка

Директива 2004/39/ЕО = Директивата за пазарите на финансови инструменти; 
Определението за дружество, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, 
е взето от текста на Съвета.

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) „съхраняване” означава контрол 
или притежаване на съответните 
активи като попечител или 
депозитар от името на собственика; 

Or. en

Обосновка

Става дума за притежаване и правна отговорност, но не и за собственост.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

об) „депозитар” означава 
институция, която е натоварена с 
функциите, посочени в член 17;

Or. en

Обосновка

Определението за депозитар е взето от Директива ІV за ПКИПЦК.
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Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ов) „собствен капитал“ означава 
собствен капитал по смисъла на 
дял V, глава 2, раздел 1 от Директива 
2006/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Определението за собствен капитал е взето от Директива ІV за ПКИПЦК и прави 
връзка с Директивата за капиталовите изисквания за банките.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ог) „основен брокер” означава банка 
или регулирано дружество за 
операции с ценни книжа, предлагащо 
услуги, включващи брокерство, 
финансиране, клиринг и сетълмент на 
трейдове, попечителски услуги, 
управление на риска и  средства за 
оперативна подкрепа, консултантски 
услуги и проучвания.

Or. en

Обосновка

 Срв. доклад на ЕЦБ за 2005 г., стр.18.
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Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват от 
получилите разрешение на тяхна 
територия лица, управляващи ФАИ, 
винаги да отговарят на определените 
в настоящата директива условия за 
първоначално разрешение.

Or. en

Обосновка

В духа на член 16, параграф 1 от Директивата за пазарите на финансови 
инструменти.

Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, управляващи ФАИ, могат да 
притежават разрешение за 
упражняване на дейност съгласно 
настоящата директива, както и 
разрешение да извършват дейност
като управленско или инвестиционно 
дружество съгласно Директива 
2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК].

Ако лице, управляващо ФАИ, 
притежава разрешение за упражняване 
на дейност съгласно настоящата 
директива, или управленско или 
инвестиционно дружество 
притежава разрешение съгласно 
Директива 2009/65/EО, 
компетентните органи дават 
разрешение на това лице, 
управляващо ФАИ, съгласно 
Директива 2009/65/EО или на това 
управленско или инвестиционно 
дружество - съгласно настоящата 
директива, при условие че са 
изпълнени съответните 
допълнителни изисквания за 
разрешение.
За тази цел компетентните органи 
изискват само информация, която не 
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е била представена за 
първоначалното разрешение, освен 
ако тази информация се е променила.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информация за мястото на 
установяване на базовите фондове, 
ако подобен ФАИ е фонд, инвестиращ 
във фондове; 

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) информация за мястото на 
установяване на управляващия фонд;

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи информират 
подаващия заявлението в рамките на два 
месеца от подаването на пълно 
заявление дали е предоставено или 

4. Компетентните органи информират 
подаващия заявлението в рамките на 
три месеца от подаването на пълно 
заявление дали е предоставено или 
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отказано разрешение за упражняване на 
дейност.

отказано разрешение за упражняване на 
дейност. В случай че компетентните 
органи не информират подаващия 
заявлението, отсъствието на 
отговор е равносилно на 
немотивирано отхвърляне на 
заявлението за разрешение.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всеки ФАИ може да се управлява 
само от едно лице, управляващо ФАИ.

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че правилата за 
определяне на възнаграждението са 
съвместими с правилата, приложими 
към кредитните институции и 
инвестиционните дружества. 

Or. en
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Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – параграф 1 – алинеи 2 а до 2 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, управляващи ФАИ, 
определят и прилагат разумни 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията, съвместими с 
ефективното управление на риска, 
непредоставящи мотив за 
краткосрочни печалби и 
съответстващи на  
предприемаческите цели и 
дългосрочните интереси на лицето, 
управляващо ФАИ, и на 
инвеститорите.
Лицата, управляващи ФАИ, 
информират компетентните органи 
на държавите-членки за 
характеристиките на своите 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията.
Компетентните органи на 
държавите-членки могат да 
предприемат ответни действия и 
подходящи корективни мерки, за да 
противодействат на рискове, които 
могат да доведат до неприлагане на 
разумни политики и практики за 
определяне на възнагражденията от 
страна на лице, управляващо ФАИ.

Or. en

Обосновка

Принципите следва да се приведат в съответствие с разработените от Съвета за 
финансова стабилност относно разумни практики за определяне на 
възнагражденията (25 септември 2009 г.). Изявлението на ръководителите след 
Срещата на високо равнище в Питсбърг (24-25 септември 2009 г.) напълно подкрепя 
стандартите в областта на прилагането на Съвета за финансова стабилност, 
целящи привеждане на възнагражденията в съответствие с принципа на създаване на 
дългосрочна стойност, а не с поемането на прекомерни рискове.
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Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) които са съгласувани с нейното 
съобщение от 30 април 2009 г. 
"Придружителен документ към 
Препоръка на Комисията в 
допълнение на Препоръки 2004/913/ЕО 
и 2005/162/ЕО относно режима за 
възнаграждение на директорите на 
дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и Препоръка на Комисията за 
политиките на възнаграждение в 
сектора на финансовите услуги" 
(COM(2009)0211), с общностното 
законодателство относно 
финансовите услуги, с изявлението на 
държавните и правителствените 
ръководители след срещата на високо 
равнище на Г-20 в Питсбърг относно 
възнагражденията на управители и 
служители на управляващи ФАИ 
лица и с принципите на Съвета за 
финансова стабилност относно 
разумни практики за определяне на 
възнагражденията.

Or. en

Обосновка

Принципите следва да се приведат в съответствие с тези, разработени от Съвета за 
финансова стабилност относно разумни практики за определяне на 
възнагражденията (25 септември 2009 г.)
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Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ, следват процедури, посредством 
които имат достъп до ценните книжа 
или други финансови инструменти в 
деня, на който лицата, управляващи 
ФАИ, са се задължили да ги доставят, и 
че лицата, управляващи ФАИ, 
прилагат процедура за управление на 
риска, която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са част 
от къси продажби.

4. По отношение на лица, управляващи 
ФАИ, които участват в къси продажби, 
когато инвестират от името на един или 
повече ФАИ, държавите-членки 
гарантират, че лицата, управляващи 
ФАИ:

a) следват процедури, посредством 
които имат достъп до ценните книжа 
или други финансови инструменти в 
деня, на който лицата, управляващи 
ФАИ, са се задължили да ги доставят;
б) прилагат процедура за управление на 
риска, която им позволява правилно да 
управляват рисковете, свързани с 
доставката на ценни книжа или други 
финансови инструменти, които са част 
от къси продажби;
ба) редовно предават информация 
относно значимите си къси позиции 
на компетентните органи в 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Мерките следва да включват задължения за докладване до компетентните органи и 
до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) във връзка със системния 
риск.
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Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всеки компетентен орган редовно 
предоставя на ЕОЦКП, 
информацията, която му е 
предоставена съгласно параграф 4, 
буква ба). При извънредни 
обстоятелства и за да се осигури 
стабилността и целостта на 
финансовата система, на основата 
на тази информация ЕОЦКП може да 
вземе решение да ограничи 
дейностите по къси продажби.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 5 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) особеностите на режима на 
докладване, посочен в параграф 4, 
буква ба).

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Член 14 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
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управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро.

управляващо ФАИ, надхвърли 
250 милиона евро, управляващото ФАИ 
лице следва да предостави 
допълнителни собствени средства. Тези 
допълнителни собствени средства 
възлизат на 0,02 % от стойността, с 
която портфейлите на лицето, 
управляващо ФАИ, надхвърлят 250 
милиона евро, но въпреки това 
изискваната обща сума на 
първоначалния капитал и 
допълнителните средства не трябва 
да надхвърля 10 млн. евро.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 7 от Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 57

Предложение за директива – акт за изменение
Член 14 – алинея 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ лице, 
включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в съответствие 
с член 18;

а) всички портфейли на ФАИ, 
управлявани от управляващо ФАИ лице, 
включително ФАИ, за които 
управляващото ги лице е делегирало 
една или повече функции в съответствие 
с член 18 но с изключение на 
портфейли, които то управлява въз 
основа на делегиране;

Or. en

Обосновка

Премахва двойното отчитане на делегирани средства в капиталовите изисквания за 
лица, управляващи ФАИ.
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Изменение 58

Предложение за директива – акт за изменение
Член 14 – алинея 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички портфейли на ФАИ, чието 
управление се осъществява от 
управляващото ФАИ лице въз основа 
на делегиране.

заличава се

Or. en

Обосновка

Премахва двойното отчитане на делегирани средства в капиталовите изисквания за 
ФАИ.

Изменение 59

Предложение за директива – акт за изменение
Член 14 – алинея 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) други предприятия за колективно 
инвестиране (ПКИ), независимо дали 
са координирани на общностно 
равнище или не, управлявани от 
лицето, управляващо ФАИ, като се 
включват ПКИ, за които то е 
делегирало една или повече функции, 
но се изключват ПКИ, които то 
управлява въз основа на делегиране.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 7 от Директивата за ПКИПЦК.
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Изменение 60

Предложение за директива – акт за изменение
Член 14 – алинея 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки може да 
разрешат на лицата, управляващи 
ФАИ, да не предоставят до 50 % от 
допълнителните собствени средства, 
посочени във втория параграф, ако те 
се ползват от гаранция за същата 
сума, дадена от кредитна 
институция или от застрахователно 
предприятие, чието регистрирано 
седалище се намира в държава-членка 
или в трета държава, където 
кредитната институция или 
застрахователното дружество са 
обект на пруденциални правила, 
които компетентните органи 
считат за еквивалентни на 
правилата, установени в правото на 
Общността.
Собствените средства, изисквани по 
този член, се инвестират в ликвидни 
активи или в активи, които лесно 
могат да бъдат превърнати в парични 
средства в краткосрочен план.
Лицата, управляващи ФАИ, сключват  
застраховка за професионална 
отговорност за обезщетяване при 
професионална небрежност. 
Преизчисляването на сумите на тази 
застраховка следва да вземе предвид 
преизчисленията, направени в 
рамките на Директива 2002/92/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 декември 2002 г. относно 
застрахователното посредничество1.
1 ОВ L 9, 15.1.2003, стр. 3.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 7 от Директивата за ПКИПЦК, както и със 
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съображение 24 и член 67 от Директивата за пазарите на финансови инструменти, 
които дават възможност застраховката за професионална отговорност да се счита 
за позволен капитал.  

Изменение 61

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен независим от 
лицето, управляващо ФАИ, оценител, 
който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

1. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че за всеки управляван от 
тях ФАИ е назначен оценител, който да 
определя стойността на придобитите от 
ФАИ активи и стойността на акциите и 
дяловете на ФАИ.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управляващите ФАИ лица и 
депозитарят носят съвместно 
отговорността за правилното 
оценяване на активите на ФАИ, 
както и за изчисляването на нетната 
стойност на активите на ФАИ. Тази 
отговорност не се влияе от 
делегирането на трета страна.

Or. en
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Изменение 63

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ФАИ, който е фонд за 
дялово участие.

Or. en

Обосновка

Фондът за дялово участие е фонд, инвестиращ в ценни книжа за дялове от 
дружества, които не се търгуват публично или престават да се търгуват публично в 
резултат от инвестирането на частен капитал. Законодателно задължение за 
редовно оценяване на фондовете за дялово участие е неподходящо за техния бизнес 
модел и очакванията на техните инвеститори.

Изменение 64

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага с 
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ въз 
основа на нетната стойност на активите.

2. Управляващите ФАИ лица 
гарантират, че оценителят разполага с 
подходящи и съгласувани процедури за 
оценяване на активите на ФАИ в 
съответствие със съществуващите 
приложими стандарти и правила за 
оценяване, за да се отрази стойността на 
акциите или дяловете на ФАИ въз 
основа на нетната стойност на активите. 
За всеки ФАИ, управляващото ФАИ 
лице гарантира, че се включва 
независимост както в приетите 
процедури за оценка на активите и
изчисляване на нетната стойност на 
активите на ФАИ, така и за всяко 
лице, назначено за извършване на 
оценка.

Or. en
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Обосновка

Дефиницията "китайски стени" е взета от Директивата за пазарите на финансови 
инструменти.

Изменение 65

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите, въз основа на които 
може да се счита, че оценителят е 
независим по смисъла на параграф 1.

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално кои 
надлежно получили разрешение и 
подлежащи на надзор лица се 
допускат за оценители съгласно 
настоящата директива. За тази цел 
мерките за прилагане посочват 
подробни и ефективни 
организационни и административни 
правила, които да предотвратят 
възможността конфликти на 
интереси да засегнат неблагоприятно 
интересите на клиентите.

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 66

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на депозитар за всеки 
управляван от тях ФАИ, който да 

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
определянето на един единствен 
депозитар за всеки управляван от тях 
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изпълнява, когато е приложимо, 
следните функции:

ФАИ, който да изпълнява, когато е 
приложимо, следните функции:

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ;

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ; за 
тази цел депозитарят гарантира 
отделянето на активите чрез 
откриване на отделни сметки на 
името на всеки ФАИ;

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да следи за спазването на 
приложимото национално право и 
правилата на ФАИ при продажба, 
емисия, обратно изкупуване, 
откупуване и анулиране на дялове от 
името на ФАИ;

Or. en
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Изменение 69

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да следи за спазването на 
националното законодателство и 
правилата на ФАИ при 
изчисляването на стойността на 
дяловете;

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) да изпълнява указанията на 
лицето, управляващо ФАИ, освен в 
случаите, когато те противоречат на 
приложимото национално 
законодателство или на правилата на 
ФАИ;

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) да следи за това, при сделки с 
активите на ФАИ всички 
произтичащи от това суми да се 
превеждат в негова полза в 
обичайните срокове;
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Or. en

Изменение 72

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) да следи за насочване на дохода на 
ФАИ в съответствие с приложимото 
национално законодателство и 
правилата на ФАИ.

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Депозитарят е кредитна институция с 
регистрирано седалище на територията 
на Общността, която е получила 
разрешение за осъществяване на 
дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции (преработена).

3. Депозитарят е или кредитна 
институция с регистрирано седалище на 
територията на Общността, която е 
получила разрешение за осъществяване 
на дейност в съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции (преработена), 
или инвестиционен посредник, 
получил разрешение в съответствие с 
Директива 2004/39/ЕО.

Or. en
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Изменение 74

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато ФАИ, управляван от 
получило разрешение управляващо 
лице, е установен в Общността, 
регистрираното седалище на 
депозитаря трябва да бъде в 
държавата-членка, където е 
установен ФАИ.

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  3б. Когато ФАИ, управляван от 
получило разрешение управляващо 
лице, е установен в трета държава, 
регистрираното седалище на 
депозитаря трябва да бъде в 
Общността, освен ако не са 
изпълнени следните условия:
а) компетентните органи на 
държавата-членка по произход и тези 
на третата държава, където е 
установен ФАИ, са подписали 
споразумения за сътрудничество и 
обмен на информация;
б) третата държава, в която е 
установен ФАИ, е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3г, с което се постановява, 
че депозитарите, установени в тази 
трета държава, са обект на 
ефективно пруденциално регулиране и 
надзор, които са равностойни на 
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разпоредбите на общностното право;
в) третата държава е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3г, с което се постановява, 
че стандартите за предотвратяване 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право;

г) държавата-членка по произход е 
сключила споразумение с третата 
държава, в която е установен ФАИ, 
което е изцяло в съответствие с 
установените в член 26 от 
Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява 
ефективен обмен на информация за 
данъчни цели.

Or. en

Обосновка

Част от член 38 от предложението на Комисията.

Изменение 76

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Комисията приема мерки за 
прилагане, определящи по-специално 
критериите за оценяване на 
равностойността на пруденциалното 
регулиране, надзора и стандартите на 
трети държави в съответствие с 
параграф 3б.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Част от член 38 от предложението на Комисията.

Изменение 77

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Въз основа на посочените в 
параграф 3в критерии, Комисията 
приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
мерки за прилагане, с които се 
постановява, че пруденциалното 
регулиране, надзора и стандартите на 
дадена трета държава са 
равностойни на изискваните в 
настоящата директива и че 
стандартите за предотвратяването 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм са равностойни на 
предвидените в общностното право.

Or. en

Обосновка

Част от член 38 от предложението на Комисията.

Изменение 78

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си на други депозитари.

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, с изключение на функции 
за наблюдение и надзор, на своите 
поддепозитари. Депозитар не може 
да делегира своите функции в такава 
степен, че да остане дружество 
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„пощенска кутия“.

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неизпълнение на задълженията му, 
произтичащи от настоящата директива.

5. Депозитарят носи отговорност пред 
управляващото ФАИ лице и пред 
инвеститорите на ФАИ за всяка 
понесена от тях загуба в резултат на 
неоправдано неизпълнение на 
задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива или от 
неподходящото им изпълнение.

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Върху отговорността на 
депозитаря пред ФАИ и пред 
инвеститорите не оказва влияние 
обстоятелството, че е той е решил 
да делегира част от задачите си на 
получила разрешение трета страна, 
като например поддепозитар, под-
попечител или основен брокер.
При загуба на финансови 
инструменти, съхранявани от 
депозитаря в рамките на 
изпълнението на негово първично 
задължение, без да се засяга 
националното законодателство, 
депозитарят връща активите на 
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ФАИ без забавяне.

Or. en

Изменение 81

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато депозитарят няма право, 
съгласно законите на държавата, 
където управляващото ФАИ лице 
инвестира от името на ФАИ, да 
упражнява своите попечителски 
функции, неговата отговорност към 
управляващото ФАИ лице и 
инвеститорите може да бъде 
пренесена върху получилата 
разрешение трета страна, на която е 
било поверено изпълнението на 
попечителските задачи. Пренасянето 
се конкретизира чрез договор между 
управляващото ФАИ лице, 
депозитаря, третата страна и 
инвеститора. 

При загуба на финансови 
инструменти, когато съществува 
договор с депозитар, който позволява 
прехвърляне и повторна употреба на 
активи, срокът за връщане се 
определя съгласно условията на 
договора.

Or. en
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Изменение 82

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Когато трета страна е обект на 
решения, взети съгласно параграф 3г, 
не се изисква договорът, посочен в 
параграф 5б. 

Or. en

Изменение 83

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Управляващо ФАИ лице, което 
възнамерява да делегира на трети лица 
задачата да осъществяват от негово име 
една или повече от функциите му, 
информира предварително за всяко 
делегиране компетентните органи на 
държавата-членка по произход. 
Компетентните органи могат да 
отхвърлят подобно делегиране в срок 
до един месец.

Or. en

Изменение 84

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато делегирането е във връзка с 
управлението на портфейла или 
управлението на риска, третото лице 
трябва също така да е получило 

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

също така да е получило разрешение за 
упражняване на дейност като 
управляващо ФАИ лице за 
управлението на ФАИ от същия вид;

Or. en

Изменение 85

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) управляващото ФАИ лице 
информира инвеститорите кои 
функции са делегирани и на кого;

Or. en

Изменение 86

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващото ФАИ лице трябва да 
бъде в състояние да даде по всяко 
време по-нататъшни инструкции на 
предприятието, на което са 
делегирани функции и да бъде в 
състояние да оттегли мандата с 
незабавно действие, когато подобно 
оттегляне служи в максимална 
степен на интереса на 
инвеститорите;

Or. en
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Изменение 87

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното:

заличава се

а) условията за одобряване на 
делегирането;
б) условията, при които вече не може 
да се счита, че управляващото лице 
управлява ФАИ, както е посочено в 
параграф 2.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Or. en

Изменение 89

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) сумите на възнагражденията, 
разделени на постоянни и вариращи 
възнаграждения, изплатени от 
управляващото ФАИ лице, и – където 
е приложимо, от ФАИ.

Or. en

Изменение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) информация за мястото на 
установяване на фондовете на по-
ниско равнище, ако подобен ФАИ е 
фонд, инвестиращ във фондове; 

Or. en

Изменение 91

Предложение за директива – акт за изменение
Член 20 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) информация за мястото на 
установяване на всеки управляващ 
фонд;
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Or. en

Изменение 92

Предложение за директива – акт за изменение
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато ФАИ се предлага на пазара 
в друга държава-членка, 
компетентният орган на държавата-
членка на установяване на 
управляващото ФАИ лице предава 
информацията, изисквана по 
параграф 3, буква а), на 
компетентните органи на 
приемащата ФАИ държава-членка;
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Or. en

Изменение 94

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Компетентните органи на 
държавите-членки предават на 
Европейския съвет за системен риск 
(EССР) и на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) всяка 
приложима информация, необходима 
за надзор на системния риск. 
Комисията приема мерки за 
прилагане, с които допълнително се 
уточнява информацията, която 
следва да се предоставя съгласно 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 95

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Съгласно принципа на 
пропорционалност, компетентните 
органи могат да поискат 
допълнителна информация от 
управляващото ФАИ лице, която 
според тях може да създаде системен 
риск.

Or. en
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Изменение 96

Предложение за директива – акт за изменение
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива – акт за изменение
Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че компетентите им органи предават 
на Европейския съвет за системен 
риск (EССР) и на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
информацията, предвидена съгласно 
член 24.

Or. en

Изменение 98

Предложение за директива – акт за изменение
Член 25 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки гарантират, 
че всяко управляващо ФАИ лице 
определя ограничения за използване на 
ливъридж по отношение на всеки 
управляван от него ФАИ, като взема 
предвид, наред с другото:
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а) вида на ФАИ;
б) тяхната стратегия;
в) източниците на използвания от 
тях ливъридж;
г) всяко друго взаимосвързване или 
приложими отношения с други 
институции за финансови услуги, 
които биха могли да създадат 
системен риск;
д) необходимостта да се ограничи 
степента на изложеност на риск по 
отношение на всеки отделен 
контрагент;
е) степента, до която употребата на 
ливъридж е подкрепена от 
обезпечения;
ж) мащаба на всяко несъответствие  
между активи и пасиви;
з) мащаба, естеството и степента на 
дейност на управляващото ФАИ лице 
в съответните пазари;

Or. en

Изменение 99

Предложение за директива – акт за изменение
Член 25 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Всеки компетентен орган редовно 
предоставя на ЕОЦКП, 
информацията, която му е 
предоставена съгласно член 24, 
параграф 1. На основата на тази 
информация ЕОЦКП може да 
прецени, че използваният ливъридж 
от дадено управляващо ФАИ лице 
създава значителен риск за 
стабилността и целостта на 
финансовата система.

Or. en
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Изменение 100

Предложение за директива – акт за изменение
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 приема правоприлагащи 
мерки, даващи правомощия на 
Комисията, в случай, че ЕОЦКП 
направи преценка съгласно член 25, 
параграф 2в, и след като вземе предвид 
съвета на EССР, в изключителни 
случаи и когато това е необходимо за 
гарантиране на стабилността и 
целостта на финансовата система да 
определя ограничения за равнището на 
ливъридж, което могат да използват 
лицата, управляващи ФАИ.

Or. en

Изменение 101

Предложение за директива – акт за изменение
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 

4. Предприетите от Комисията 
съгласно параграф 3 мерки имат 
временен характер и следва да са в 
съответствие с приетите от Комисията 
разпоредби въз основа на параграф 3.
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Комисията разпоредби въз основа на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Съображения 15 и 16 дават достатъчно аргументи за въвеждане на правила относно 
ливъридж (системен риск и т.н.)

Изменение 102

Предложение за директива – акт за изменение
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 контролен пакет
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.

Or. en

Обосновка

30 % се променя на „контролен пакет“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.

Изменение 103

Предложение за директива – акт за изменение
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 

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 
контролен пакет на емитента или на 
дружество, чиито ценни книжа не се 
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ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, в зависимост от 
случая.

търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая.

Or. en

Обосновка

30 % се променя на „контролен пакет“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.

Изменение 104

Предложение за директива – акт за изменение
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 е в 
състояние да упражнява контролно 
влияние 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.

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 контролно 
влияние.

Or. en

Обосновка

30 % се променя на „контролно влияние“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.
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Изменение 105

Предложение за директива – акт за изменение
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 достигнато
контролно влияние, включително 
информация за самоличността и 
идентификационните данни на 
отделните участващи акционери, всяко 
физическо или юридическо лице с 
право да упражнява права на глас от 
свое име и, по целесъобразност, 
веригата предприятия, чрез които 
ефективно се упражняват правата на 
глас;

Or. en

Обосновка

30 % се променя на „контролно влияние“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.

Изменение 106

Предложение за директива – акт за изменение
Член 27 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен прагът.

в) датата, на която е достигнат или 
надхвърлен контролният пакет.

Or. en

Обосновка

„Праг“ се променя на „контролен пакет“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.
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Изменение 107

Предложение за директива – акт за изменение
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 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.

Or. en

Обосновка

30 % се променя на „контролен пакет“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.

Изменение 108

Предложение за директива – акт за изменение
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 поглъщане;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Ясно е, че емитентите следва да спазват разпоредбите на тази директива. За 
дружества, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, това не следва да 
се изисква.

Изменение 109

Предложение за директива – акт за изменение
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 – 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

30 % се променя на „контролен пакет“ предвид съгласуваност с определение на 
дружественото право на ЕС.

Изменение 110

Предложение за директива – акт за изменение
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 на 
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

Обосновка

Тъй като изискванията на първо равнище са достатъчно строги, не са необходими 
мерки за прилагане.

Изменение 111

Предложение за директива – акт за изменение
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 финансовото 
състояние, капиталовата структура, 
в това число представяне на приходите 
и дохода по бизнес сегменти, отчет за 
развитието на финансовото състояние 
на дружеството, оценка за очакваното 
развитие на финансовото състояние, 
отчет за значими събития през 
финансовата година;

Or. en

Обосновка

Преструктуриране на член 29, параграф 2, така че да бъде разделен на финансови 
изисквания (за капитала), след това организационни изисквания (в това число за 
продукта), следвани от други свързани критерии (като информация за служителите и 
др.).

Изменение 112

Предложение за директива – акт за изменение
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) естеството на операциите на 
дружеството и неговите основни 
дейности, като се посочат главните 
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категории продавани продукти и/или 
предоставяни услуги, както и 
информация относно всякакви 
съществени нововъведени продукти 
и/или услуги и, доколкото 
разработването на нови продукти или 
услуги е било направено обществено 
достояние, степента на развитие;

Or. en

Обосновка

Преструктуриране на член 29, параграф 2, така че да бъде разделен на финансови 
изисквания (за капитала), след това организационни изисквания (в това число за 
продукта), следвани от други свързани критерии (като информация за служителите и 
др.).

Изменение 113

Предложение за директива – акт за изменение
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 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 дружества 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

Обосновка

Прекомерна тежест за фонда за инвестиране в дружества, които вече не са в 
съответствие с тези директиви.
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Изменение 114

Предложение за директива – акт за изменение
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.

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Тъй като изискванията на първо равнище са достатъчно строги, не са необходими 
правоприлагащи мерки.

Изменение 115

Предложение за директива – акт за изменение
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 една година, считано от датата на 
изтегляне на ценните книжа от 
регулирания пазар.

Or. en
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Обосновка

Когато дружество е взето от борсата, е необходимо да се спазват изискванията за 
нуждите на прозрачността най-малко една година (също в съответствие с 
отчетността, което обхваща и годината, когато дружеството е променило 
положението си).

Изменение 116

Предложение за директива – акт за изменение
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целта е да се ограничи предлагането само на продукти с разрешение/регистрация в 
ЕС.

Изменение 117

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) идентификация на депозитаря на 
ФАИ;

Or. en
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Изменение 118

Предложение за директива – акт за изменение
Член 31 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Съгласно националното право 
държава-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, може да 
позволи на това лице да предлага на 
нейна територия ФАИ, установен 
извън Общността. Такава 
възможност изисква лицето, 
управляващо ФАИ, да е установено в 
Общността или да съществува 
споразумение за сътрудничество и 
ефективен обмен на всякаква свързана 
информация за контрола върху 
системния риск между:
а) компетентните органи на 
държавата-членка, в която се 
предлага ФАИ, и компетентните 
органи на третата държава;
б) лицата, управляващи ФАИ, и 
надзорните органи;
в) надзорните органи на 
управляващите ФАИ лица и ЕОЦКП.

Or. en

Изменение 119

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки не позволяват 
предлагане на ФАИ на инвеститори 
на дребно на своята територия, 
когато такъв ФАИ инвестира повече 
от 30 % в други ФАИ, които не се 
ползват с европейски паспорт.
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Or. en

Обосновка

Разпоредбата се отнася за предлагането на ФАИ, които са фондове, инвестиращи 
във фондове.

Изменение 120

Предложение за директива – акт за изменение
Член 33 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 121

Предложение за директива – акт за изменение
Член 33 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) идентификация на депозитаря на 
ФАИ;

Or. en
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Изменение 122

Предложение за директива – акт за изменение
Член 33 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
предвидените в параграф 1 
уведомително писмо и уверение са 
предоставени на език, обичайно 
използван в сферата на международните 
финанси.

5. Държавите-членки гарантират, че 
предвиденото в параграф 1 
уведомително писмо и предвиденото в 
параграф 2 уверение са предоставени на 
език, обичайно използван в сферата на 
международните финанси.

Or. en

Изменение 123

Предложение за директива – акт за изменение
Член 33 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 124

Предложение за директива – акт за изменение
Член 34 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавата-
членка по произход предават 
посочената в параграф 2 и, когато е 

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

подходящо, в параграф 3 пълна 
документация и уверение, че те са 
предоставили разрешение на 
съответното лице, управляващо ФАИ, 
на компетентните органи на държавата-
членка, в която ще се предоставят 
управленските услуги, в рамките на 
един месец след получаването на 
пълната документация. Те информират 
незабавно лицата, управляващи ФАИ, за 
предаването.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 18, параграф 2 от Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 125

Предложение за директива – акт за изменение
Член 34 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
лицето, управляващо ФАИ, 
отговарят за осъществяването на 
надзор върху адекватността на 
мерките и организацията на лицето, 
управляващо ФАИ, така че то да бъде 
в състояние да изпълнява 
задълженията и правилата, свързани 
с учредяването и функционирането на 
всички ФАИ, които управлява.

Компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
отговарят за надзора на 
съблюдаването от страна на лицето, 
управляващо ФАИ, на правилата на 
тази държава-членка, свързани с 
учредяването и функционирането на 
ФАИ, включително установените 
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споразумения за предлагане.

За преодоляване на нарушения на 
правилата, които са тяхна 
отговорност, компетентните органи 
на държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
следва да могат да разчитат на 
сътрудничеството на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице. При 
необходимост, като крайна мярка и 
след като бъдат уведомени 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице, 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която ще се 
предоставят управленските услуги, 
могат да предприемат действия 
непосредствено срещу лицето, 
управляващо ФАИ.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с членове 19 и 21 от Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 126

Предложение за директива – акт за изменение
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 a
Условия за инвестиране във ФАИ, 
установени в трети държави
Професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, могат 
да инвестират във ФАИ, установен в 
трета държава, при условие, че ФАИ 
се управлява от лице с регистрирано 
седалище в държава-членка и 
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получило разрешение съгласно член 4 
или третата държава, в която се 
намира регистрираното седалище на 
ФАИ, е страна по споразумение за 
сътрудничество за обмен на 
информация съгласно съответните 
международни стандарти.

Or. en

Изменение 127

Предложение за директива – акт за изменение
Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 128

Предложение за директива – акт за изменение
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Върху отговорността на депозитаря 2. Върху отговорността на депозитаря 
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пред инвеститорите не оказва влияние 
обстоятелството, че е той е делегирал на 
депозитар от трета страна 
осъществяването на всички или част от 
функциите си.

пред инвеститорите не оказва влияние
обстоятелството, че е той е делегирал на 
поддепозитар от трета страна 
осъществяването на всички или част от 
функциите си, освен ако са изпълнени 
условията съгласно член 17, 
параграфи 5б и 5в.

Or. en

Изменение 129

Предложение за директива – акт за изменение
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се
Издаване на разрешение на лица, 
управляващи ФАИ, които са 
установени в трети страна
1. Държавите-членки могат да 
оторизират в съответствие с 
настоящата директива, установени в 
трети страна лица, управляващи 
фондове за алтернативни 
инвестиции, да предлагат дялове или 
акции на ФАИ на професионални 
инвеститори в Общността в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че:
а) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква а), с което се 
постановява, че нейното 
законодателство по отношение на 
финансовото регулиране и текущия 
надзор са равностойни на 
разпоредбите на настоящата 
директива и се прилагат ефективно;
б) третата страна е предмет на 
решение, взето в съответствие с 
параграф 3, буква б), с което се 
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постановява, че тя предоставя на 
управляващите ФАИ лица от 
Общността ефективен достъп до 
пазара, съпоставим с предоставения 
от Общността достъп за 
управляващи ФАИ лица от тази 
трета страна;
в) лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на компетентните 
органи в държавата-членка, в която 
те кандидатстват за получаване на 
разрешение за упражняване на 
дейност, предвидената в член 5 и член 
31 информация;
г) наличие на споразумение за 
сътрудничество между 
компетентните органи на тази 
държава-членка и надзорните органи 
на управляващите ФАИ лица, с което 
се гарантира обмена на всяка 
информация, която е от значение за 
наблюдението на потенциалните 
последствия, които дейността на 
лицата, управляващи ФАИ, може да 
окаже върху стабилността на 
финансови институции със значение 
за цялата система и за доброто 
функциониране на пазарите, на които 
участват лицата, управляващи ФАИ.
д) третата страна е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за 
разрешение за упражняване на 
дейност, което е изцяло в 
съответствие с установените в 
член 26 от Примерната данъчна 
конвенция на ОИСР стандарти и 
осигурява ефективен обмен на 
информация за данъчни цели.
2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:
а) общите критерии за 
равностойност и ефективно 
прилагане на законодателството на 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор въз 
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основа на изискванията, изложени в 
глава III, глава IV и глава V.
б) общите критерии за оценяване 
дали трети страна предоставят на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
Общността, действителен пазарен 
достъп, сравним с предоставяния от 
Общността на лица, управляващи 
ФАИ, установени в тези трети 
страни.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията 
приема, в съответствие с 
регулаторната процедура по в член 49, 
параграф 2, мерки, с които се 
установява, че: 
а) законодателството на дадена 
трета страна относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на 
лицата, управляващи ФАИ, е 
равностойно на разпоредбите на 
настоящата директива и се прилага 
ефективно;
б) дадена трета страна предоставя 
на лица, управляващи ФАИ, 
установени в Общността, 
действителен пазарен достъп, който 
е най-малкото сравним с 
предоставяния от Общността на 
лица, управляващи ФАИ, установени в 
тази трета страна.

Or. en
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Изменение 130

Предложение за директива – акт за изменение
Член 40 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи са публични 
органи или се назначават от публични 
органи.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 97, параграф 2 от Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 131

Предложение за директива – акт за изменение
Член 40 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват от 
компетентните органи да създават 
подходящи методи за наблюдение на 
изпълнението на задълженията на 
лицата, управляващи ФАИ, съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Вдъхновено от член 16, параграф 2 от Директивата за пазарите на финансови 
инструменти.

Изменение 132

Предложение за директива – акт за изменение
Член 41 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи разполагат 
поне със следните правомощия за 

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

Or. en

Изменение 133

Предложение за директива – акт за изменение
Член 41 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изискване на съхранявана
информация за телефонни разговори и 
пренос на данни.

г) изискване на съществуващи записи 
на телефонни разговори и пренос на 
данни;

Or. en

Изменение 134

Предложение за директива – акт за изменение
Член 41 – параграф 2 – букви от г а до г з (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) налагане на временна забрана за 
упражняване на професионална 
дейност;
гб) предприемане на подходящи мерки, 
за да се гарантира, че управляващите 
ФАИ лица и депозитарите 
продължават да съблюдават 
съответното законодателство;
гв) отнасяне на въпросите, свързани с 
наказателни производства, до 
компетентните юрисдикции;
гг) налагане прекратяването на всяка 
практика, която противоречи на 
разпоредбите, приети в изпълнение на 
настоящата директива;
гд) изискване замразяването или 
конфискуването на активи;
ге) изискване лицата, управляващи 
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ФАИ, депозитарите или одиторите 
да предоставят информация;
гж) налагане да бъде спряно 
емитирането, обратното изкупуване 
или откупуването на дяловете в 
интерес на притежателите на 
дялови единици или в обществен 
интерес;
гз) отнемане на разрешението, 
предоставено на лице, управляващо 
ФАИ, или на депозитар.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 98 от Директивата за ПКИПЦК и член 50 от 
Директивата за пазарите на финансови инструменти.

Изменение 135

Предложение за директива – акт за изменение
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
Надзорни правомощия
1. Държавата-членка по произход 
гарантира, че компетентните органи 
могат да предприемат следните 
мерки:
а) налагане на временна забрана за 
упражняване на професионална 
дейност;
б) предприемане на подходящи мерки, 
за да се гарантира, че управляващите 
ФАИ лица продължават да 
съблюдават съответното 
законодателство;
в) отнасяне на въпросите, свързани с 
наказателни производства, до 
компетентните юрисдикции. 
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2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
необходимите правомощия, за да 
предприемат всички мерки, 
необходими за осигуряването на 
правилното функциониране на 
пазарите в случаите, когато 
дейността на един или повече ФАИ 
на пазар за финансови инструменти 
може да застраши доброто 
функциониране на този пазар.

Or. en

Изменение 136

Предложение за директива – акт за изменение
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 137

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53a
С цел Комисията да гарантира, че 
изискванията относно депозитарите, 
определени в настоящата директива, 
се прилагат за депозитари съгласно 
Директива 2009/65/ЕО, членове 22–26 
и членове 32-36 от Директива 
2009/65/ЕО се изменят както следва: 
(...)

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на междусекторно съответствие.

Изменение 138

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Функции, включени в дейността по 
колективно управление на портфейла:
– Управление на инвестициите
– Администриране:
а) правни услуги и счетоводни услуги 
по управление на фонда;
б) отговори на запитвания от 
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клиенти;
в) оценка на портфейла и определяне 
на стойността на дяловите единици 
(включително данъчни декларации);
г) контрол на спазването на 
регулаторните изисквания;
д) поддържане на регистъра на 
притежателите на дялови единици;
е) разпределение на приходите;
ж) емисии и изкупуване на дялови 
единици;
з) плащания по договора 
(включително изпращането на 
сертификати);
и) архив на операциите.
– Предлагане.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (ФАИ), които 
представляват активи в размер на повече от 1000 милиарда1 долара (в сравнение със 
средата на 2008 г., 2000 милиарда), играят важна роля за финансирането на 
европейската икономика. Тази дейност включва разнообразни участници и продукти: 
алтернативни фондове, фондове за дялово участие, фондове за инвестиции в 
недвижимо имущество, стокови фондове и др. Предлаганата разпоредба трябва обаче 
да вземе под внимание особеностите предвид системния риск, най-вече във връзка с 
фондовете за дялово участие.

Независимо от това, че тези фондове не са пряко причина за финансовата криза, 
тяхното управление не трябва да остава извън задължението да се регулират като цяло 
участниците в областта на финансовите услуги.

Финансовата криза показва, че неправилното функциониране на световната финансова 
система е предизвикано, от една страна, от прекалено силно излагане на риск на 
участниците, със системен характер, а от друга страна, от слабости в системите за 
управление на тези рискове.

При тези обстоятелства Европейската комисия публикува на 30 април 2009 г. 
предложение за директива относно лицата, управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, чиято цел е да обхване фондовете за алтернативни инвестиции (ФАИ), 
които не са част от фондовете, регулирани с директивата за ПКИПЦК.

Предложението е продължение на поредица работни документи на Европейския 
парламент, свързани с управлението на активи: доклад по собствена инициатива 
относно инвестиционните фондове (2001 г.), управление на активи І (2006 г.), 
управление на активи ІІ (2007 г.), инвестиционни фондове и фондове за дялово участие 
(2008 г.) и прозрачност на институционалните инвеститори (2008 г.).

Предложението, насочено към заместване на националните подзаконови разпоредби за 
ФАИ и лицата, управляващи ФАИ, с европейско законодателство, цели по-голяма 
стабилност на финансовата система, по-добра защита на инвеститорите и създаването 
на вътрешен европейски пазар на алтернативните инвестиционни фондове. 

Постигането на тези цели, които ние одобряваме, трябва да съхрани равновесието 
между, от една страна, особеностите, жизнеността и творческата инициатива на тази 
финансова индустрия и, от друга страна, задълженията съгласно едно ефикасно 
законодателство и подходящ контрол. 

1 – Приложно поле на директивата и предоставяне на разрешения на 
управляващите лица

                                               
1 ЕЦБ – Преглед на финансовата стабилност – юни 2009 г.
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Докладчикът одобрява предложението, съгласно което всички лица, управляващи 
ФАИ, установени и осъществяващи дейност в Общността, с изключение на точно 
посочени изключения, и които управляват алтернативни фондове независимо от това 
къде са установени те, ще трябва да получат разрешение и да бъдат контролирани. 
Действително е необходимо да се посочат изискванията по отношение на финансовите, 
техническите и човешките ресурси, организацията и правилата на поведение, за да се 
обхванат управляващите лица, както и другите участници като депозитаря и оценителя.

С оглед запазване на равнопоставените условия на конкуренция между различните 
участници, които управляват ФАИ, и предотвратяване на неспазването на изискванията 
на директивата, по-точно чрез структурирани продукти („wrappers“), докладчикът 
предлага да се ограничат изключенията от прилагането на директивата.

Във връзка с това се предлага да се премахнат праговете, които биха позволили да се 
излезе извън приложното поле на директивата, и да се заменят с принцип на 
пропорционалност. Важно е да се гарантира, че установените правила водят, като се 
прилагат на общо основание, до по-голяма прозрачност относно управлението на 
самите фондове.

За да получи разрешително, управляващото лице трябва да разполага с минимален 
размер собствени средства под формата на ликвидни или бързоликвидни активи. 
Докладчикът предлага тези суми да се приведат в съответствие със сумите, посочени в 
Директивата за ПКИПЦК.

2 – Предлагане на фондовете и отношения с трети държави

След като получат разрешително, управляващите лица имат възможност да управляват 
и предлагат фондовете си, установени в Европа, на професионални инвеститори на 
цялата територия на Общността. Този европейски паспорт позволява да се предлагат 
всички фондове, установени в рамките на Общността и управлявани от лице, получило 
разрешение за това в своята държава-членка по произход, като в другите държави-
членки се прилага само обикновена процедура на уведомяване. Фондовете, установени 
в Европа, ще разполагат по този начин с европейска маркировка, различна от 
маркировката за ПКИПЦК.

Докладчикът не изключва обаче възможностите за дейност за фондовете от трети 
държави, тъй като всяка държава-членка запазва свободата да разрешава, чрез 
националните частни схеми за инвестиране, свободното движение на собствената си 
територия на алтернативни фондове, установени извън ЕС.

Освен това изглежда целесъобразно да се измени определението на предлагането, за да 
се даде на професионалните инвеститори свободата да избират фондовете, в които 
желаят да инвестират, в т.ч. фондове извън Общността. Възможността се предлага при 
условие, че съответният ФАИ е установен на европейска територия или съществува 
споразумение за сътрудничество и обмен на информация, по-точно относно системния 
риск. Споразумението би следвало да бъде сключено, от една страна, между 
компетентните органи на третата държава и държавата-членка, в която се предлага 
ФАИ, а от друга страна, между ФАИ и управляващото го лице и между това лице и 
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ЕОЦКП.

Накрая, с цел да се предпазят инвеститорите на дребно, те не би следвало да могат да 
инвестират в структури от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, когато 
управляващото предприятие е фонд, установен в трета държава, нито във фондове, при 
които над 30 % от средствата са инвестирани във фондове от трети държави.

3 - Депозитар

Директивата за лицата, управляващи ФАИ, предлага схема, приложима по отношение 
на депозитарите на ФАИ.

С цел осигуряване на съгласуваност в сектора е целесъобразно изискванията съгласно 
тази директива да се приведат в съответствие с разпоредбите на Директивата за 
ПКИПЦК.

Докладчикът внася уточнения по отношение на определението за „депозитар“, неговото 
място на установяване, ролята му, функциите му, условията за делегиране на някои от 
функциите му и отговорността му.

Докладчикът предвижда депозитарят да бъде в същата държава като фонда, когато 
фондът е установен в Европейския съюз. Не предвижда паспорт за депозитаря.

Когато фондът е установен в трета държава, депозитарят трябва да е установен в 
Европейския съюз, освен ако не съществува споразумение за сътрудничество и обмен 
на информация между контролните органи, което да позволява да се гарантират 
равностойност на разпоредбите и възможност за контрол, упражняван според 
изискванията в Общността.

Депозитарят носи отговорност по отношение на инвеститора и управляващото лице. 
Когато депозитарят е юридически възпрепятстван да упражнява дейността си като цяло 
поради законодателството на държавата, в която инвестира фондът, трябва да бъде 
сключен договор между управляващото дружество, инвеститора, депозитаря и 
поддепозитаря за частично прехвърляне на отговорността на поддепозитаря.

4 - Оценител

Предложението за директива постановява схема, приложима по отношение на 
оценителите на ФАИ, и съдържа разпоредби във връзка с оценката на фондовете и 
определянето на стойността на активите на даден фонд и на неговите акции.

Органичната независимост на оценителя не трябва да бъде изискване, а възможност, 
оставена на преценката на страните.

За сметка на това редът на организацията трябва да гарантира независимостта на тази 
функция, когато оценката се явява вътрешна за лицето, управляващо ФАИ („Китайска 
стена“).
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Накрая, не е предвидено установяването на системна оценка за дейностите, свързани с 
дялово участие. 

5 – Прибягване до ливъридж

Докладчикът предлага управляващите лица да определят ex ante ограниченията на 
ливъриджа, който ще прилагат за всеки управляван от тях ФАИ. За установяването на 
тези ограничения е целесъобразно да се определят няколко ръководни принципа. 
Управляващите лица са длъжни да уведомят националните контролни органи за 
ограниченията, които са определили.

Само по изключение Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще има 
правото да определя по-строги ограничения по отношение на приложимия ливъридж в 
сравнение с ограниченията, оповестени от управляващото лице.

6 – Къса продажба

Късата продажба е техника, която е полезна за ликвидността и динамиката на 
финансовите пазари. Следователно не може да бъде забранена.

Същевременно доколкото тази техника може да благоприятства повишаване на 
системния риск, е целесъобразно да се направлява от няколко прости правила, които 
позволяват да се гарантира финансовата стабилност и целостта на пазарите.

7 – Задължения за предоставяне на информация

Предоставянето на информация на контролния орган и на инвеститора е ключов 
елемент за постигане на целите на директивата. При все това следва да се 
разграничават данните, предназначени за контролния орган, от данните, необходими на 
инвеститора. Нищо не се противопоставя на пълната прозрачност по отношение на 
контролния орган.

При фондовете за дялово участие е важно да не се налага изискване за предоставяне на 
информация за предприятието-цел, която да е по-обемна от информацията, която 
предприятията от същия вид са законово задължени да предоставят.

8 – Контрол на дружества от фонд за дялово участие

Особените правила, свързани с придобиването на контролен пакет на предприятие от 
фонд за дялово участие, трябва да се прилагат, като се отчита не процентът на 
собственост, а ефективно упражняваният контрол на дружеството според обичайните 
критерии в областта на дружественото право.

9 – Надзор

Докладчикът взе предвид новата европейска архитектура за надзор, чиито текстове са в 
процес на преразглеждане с цел осигуряване на по-голяма финансова стабилност и 
ограничаване на системния риск.
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Европейския съвет за системен риск (EССР) и Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) са ключови участници.

10 – Правомощия на държавите-членки

От съществено значение е компетентните органи на „държавата-членка по произход“, в 
която управляващото лице е получило разрешение, и на „приемащата държава-членка“, 
на чиято територия управляващото лице предоставя услуги по управление или 
предлагане, да разполагат с правомощия за надзор.

11 – Възнаграждение на ръководствата

Декларацията на Г–20 от Питсбърг от 25 септември 2009 г. отбеляза международно 
споразумение относно възнагражденията на ръководствата на банки и други финансови 
институции.

Докладчикът предлага да се приложат тези принципи и за лицата, управляващи ФАИ.

12 – Процедурата „Ламфалуси“

Директивата за лицата, управляващи ФАИ, е предмет на процедурата „Ламфалуси“: тя 
формулира ръководните принципи (мерки от първа степен) и предвижда изпълнителни 
мерки (мерки от втора степен), които могат да бъдат въведени от Европейската комисия 
по реда на процедура по комитология.

Докладчикът се стреми към едно по-добро равновесие между мерките от различните 
степени.

13 – Взаимодействие и съгласуваност с другите текстове

Различни теми от предложението за директива за лицата, управляващи ФАИ, са 
разгледани в други текстове като например Директивата за пазарите на финансови 
инструменти, Директивата за ПКИПЦК, Директивата за капиталовите изисквания за 
банките и др. Целесъобразно е те да бъдат взети под внимание предвид постигане на 
съгласуваност. С цел максимално ограничаване на различията в тълкуването на 
разпоредбите относно едни и същи въпроси се препоръчва да се използва, по 
целесъобразност, текстът, включен в свързаните директиви.


