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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейските фондове за рисков капитал 
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0860),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0490/2011),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от …1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и  на 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

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

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

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

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С настоящия регламент следва да се 
установят еднообразни правила относно 
естеството на допустимите фондове за 
рисков капитал, в частност относно 
предприятията, допустими да бъдат 
обект на инвестиция от допустим фонд 
за рисков капитал, както и относно 
приемливите инвестиционни 
инструменти. Това е необходимо, за да 
могат ясно да бъдат разграничени 
допустимите фондове за рисков капитал 
от останалите алтернативни 
инвестиционни фондове, които 
преследват други, не така специфични, 
инвестиционни стратегии, например 
дялово участие.

(7) С настоящия регламент следва да се 
установят еднообразни правила относно 
естеството на допустимите фондове за 
рисков капитал, в частност относно 
предприятията, допустими да бъдат 
обект на инвестиция от допустим фонд 
за рисков капитал, както и относно 
приемливите инвестиционни 
инструменти. Това е необходимо, за да 
могат ясно да бъдат разграничени 
допустимите фондове за рисков капитал 
от останалите алтернативни 
инвестиционни фондове, които 
преследват други, не така специфични, 
инвестиционни стратегии, например 
дялово участие или инвестиции в 
недвижими имоти.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с целта за точно 
описание на предприятията за 
колективно инвестиране, които ще 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент, както и за да се гарантира, че 
фокусът им е осигуряването на капитал 
за малките предприятия в началните 
етапи на стопанската им дейност,
обозначението „Европейски фонд за 
рисков капитал“ следва да бъде 
ограничено само до тези фондове, 
които предвиждат поне 70 % от общия 

(8) В съответствие с целта за точно 
описание на предприятията за 
колективно инвестиране, които ще 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент, както и за да се гарантира, че 
фокусът им е осигуряването на капитал 
за малките предприятия в началните 
етапи на стопанската им дейност,
допустимите фондове за рисков 
капитал са тези фондове, които
инвестират поне 70 % от общия си 
внесен капитал и записания и непоискан 
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си внесен капитал и записания и 
непоискан капитал за инвестиции в 
такива предприятия под формата на 
инструменти на собствения или на 
хибридния капитал.

капитал в такива предприятия .

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се предостави на 
управителите на фондове за рисков 
капитал определена степен на гъвкавост 
при управлението на инвестициите и 
ликвидността на съответните допустими 
фондове за рисков капитал, ще бъде 
позволена търговия на вторичния 
пазар до максимум 30 % от общия 
внесен капитал и непоисканите 
капиталови инвестиции. 
Краткосрочните позиции в пари и 
парични еквиваленти не следва да се 
взимат предвид при изчисляването на 
тази граница.

(10) С цел да се предостави на 
управителите на фондове за рисков 
капитал определена степен на гъвкавост 
при управлението на инвестициите и 
ликвидността на съответните допустими 
фондове за рисков капитал, ще бъде 
позволена търговия, като например с 
акции или участия в предприятия, 
които не е допустимо да бъдат част 
от портфейл, до максимум 30 % от 
общия внесен капитал и непоисканите 
капиталови инвестиции. Позиции в пари 
и парични еквиваленти не следва да се 
взимат предвид при изчисляването на 
тази граница.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (14) С цел да се гарантира, че 
допустимите фондове за рисков капитал 
се търгуват с инвеститори, които 
разполагат със знанията, опита и 
капацитета да поемат рисковете, 

(14) С цел да се гарантира, че 
допустимите фондове за рисков капитал 
се търгуват с инвеститори, които 
разполагат със знанията, опита и 
капацитета да поемат рисковете, 
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свързани с тези фондове, както и за да 
се поддържа доверието на 
инвеститорите и доверието в 
допустимите фондове за рисков 
капитал, следва да се въведат някои 
специфични предпазни мерки. В 
резултат допустимите фондове за
рисков капитал следва по принцип да се 
търгуват само с инвеститорите, които са 
професионални клиенти или които 
могат да бъдат третирани като такива по 
силата на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, за изменение 
на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО 
на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО.  Тази 
категория включва управители на 
фондове за рисков капитал, които от 
своя страна инвестират във фондове за 
рисков капитал. Все пак, за да има 
достатъчно широка инвеститорска база 
за инвестиране във фондове за рисков 
капитал, е желателно също така и някои 
други инвеститори да имат достъп до 
допустимите фондове за рисков 
капитал, включително частни лица със 
значително нетно богатство. По 
отношение на тези други инвеститори 
обаче следва да бъдат определени 
специални предпазни мерки, така че да 
се гарантира, че допустимите фондове 
за рисков капитал се търгуват 
единствено сред инвеститорите с 
подходящ профил за извършване на 
такива инвестиции. Тези предпазни 
клаузи не допускат търгуване чрез 
използването на периодични спестовни 
планове.

свързани с тези фондове, както и за да 
се поддържа доверието на 
инвеститорите и доверието в 
допустимите фондове за рисков 
капитал, следва да се въведат някои 
специфични предпазни мерки. В 
резултат допустимите фондове за 
рисков капитал следва по принцип да се 
търгуват само с инвеститорите, които са 
професионални клиенти или които 
могат да бъдат третирани като такива по 
силата на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, за изменение 
на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО 
на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО.  Тази 
категория включва управители на 
фондове за рисков капитал, които от 
своя страна инвестират във фондове за 
рисков капитал. Все пак, за да има 
достатъчно широка инвеститорска база 
за инвестиране във фондове за рисков 
капитал, е желателно също така и някои 
други инвеститори да имат достъп до 
допустимите фондове за рисков 
капитал, включително частни лица със 
значително нетно богатство. По 
отношение на тези други инвеститори 
обаче следва да бъдат определени 
специални предпазни мерки, така че да 
се гарантира, че допустимите фондове 
за рисков капитал се търгуват 
единствено сред инвеститорите с 
подходящ профил за извършване на 
такива инвестиции. Тези предпазни 
клаузи не допускат търгуване чрез 
използването на периодични спестовни 
планове. Освен това инвестиции, 
направени от ръководните кадри на 
управител на фонд за рисков капитал 
следва да бъдат възможни, когато се 
инвестира в допустим фонд за рисков 
капитал, който те управляват.

Or. en
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Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема изпълнителни 
технически стандарти чрез актове за 
изпълнение в съответствие с член 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в съответствие с 
член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение на Комисията 
2009/77/ЕО. ЕОЦКП следва да бъде 
натоварен с изготвянето на проекти на 
изпълнителни технически стандарти за 
определяне на формàта и метода на 
процедурата за уведомяване в член 15.

(29) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема изпълнителни 
технически стандарти чрез актове за 
изпълнение в съответствие с член 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в съответствие с 
член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение на Комисията 
2009/77/ЕО. ЕОЦКП следва да бъде 
натоварен с изготвянето на технически 
стандарти за изпълнение относно 
формата на уведомяване, посочена в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел уточняване на изискванията в 
настоящия регламент, Комисията, в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да бъде оправомощена да приема 
актове за уточняване на методите за 
изчисляване и контролиране на прага, 
посочен в настоящия регламент, както и 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, които управителите на 
фондове за рисков капитал трябва да не 

(30) С цел уточняване на изискванията в 
настоящия регламент, Комисията, в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
следва да бъде оправомощена да приема 
актове за уточняване на методите за 
изчисляване и контролиране на прага, 
посочен в настоящия регламент, както и 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, които управителите на 
фондове за рисков капитал трябва да не 
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допускат, и необходимите мерки в тази 
връзка. Особено важно е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

допускат, и необходимите мерки в тази 
връзка. Особено важно е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, своевременно 
и целесъобразно предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) При подготвянето и съставянето 
на делегирани актове Комисията 
следва да осигури едновременно, 
своевременно и целесъобразно 
предаване на съответните документи 
на Европейския парламент и на 
Съвета.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съдържанието по същество на настоящото съображение 31 следва да бъде 
прехвърлено в съображение 30 като последно изречение, тъй като е неделима част от 
стандартно съображение относно делегираните актове.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Необходимо е да се гарантира, че 
Комисията продължава да извършва 
редовна оценка на ефективността на 
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публичните схеми, които са 
създадени в Съюза, за да подкрепят 
пазара на рисков капитал.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) За да се гарантира, че правилата 
за предоставяне на държавна помощ, 
които ръководят отпускането на 
подкрепа от държавите членки за 
европейските фондове за рисков 
капитал, ефективно насърчават 
иновациите като същевременно 
защитават лоялната конкуренция, 
от особено значение е тясната 
координация между члена на 
Комисията, отговарящ за научните 
изследвания и иновациите и члена на 
Комисията, отговарящ за 
конкуренцията;

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 32 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32в) Необходимо е инвестициите на 
рисков капитал в екологосъобразни 
технологии да бъдат признати като 
основен двигател за 
трансформирането на икономиката 
на Съюза, предвид поставената цел 
Съюзът да стане глобален лидер в 
областта на енергийната 
ефективност и ефективното 
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използване на ресурсите. Съответно 
Комисията следва до края на 2012 г. 
да представи доклад, в който да 
посочи подходящите правни пътища 
с оглед осигуряване на регулаторни 
стимули за привличане на рисков 
капитал за екологосъобразни 
технологии.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „допустим фонд за рисков капитал“ е 
предприятие за колективно 
инвестиране, което инвестира най-малко 
70 % от общия си внесен капитал и 
записания и непоискан капитал в 
активи, които представляват допустими 
инвестиции;

а) „допустим фонд за рисков капитал“ е 
предприятие за колективно инвестиране 
със затворена структура, което 
инвестира най-малко 70 % от общия си 
внесен капитал и записания и непоискан 
капитал в активи, които представляват 
допустими инвестиции и чието главно 
управление е установено на 
територията на държава членка;

Or. en

Обосновка

Европейските фондове за рисков капитал следва да бъдат от затворен тип, за да се 
гарантира, че техните акции не подлежат на обратно изкупуване срещу парични 
средства или ценни книжа преди тяхното прекратяване. Те следва също така да 
бъдат установени в Съюза, като средство за ефективно предотвратяване на 
установяването на фондове за рисков капитал, управлявани от управител от ЕС, в 
данъчни убежища с цел избягване на данъци или за целите на регулаторния арбитраж.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „допустими инвестиции” са в) „квалифицирани инвестиции“ 
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инструменти на собствения капитал или 
хибриден капитал, които са:

означава всеки от следните 
инструменти:
i) инструменти на собствения капитал 
или хибриден капитал, които са

i) емитирани от предприятие, допустимо 
да бъде част от портфейл, и пряко 
придобити от него от допустим фонд за 
рисков капитал; или

– емитирани от предприятие, допустимо 
да бъде част от портфейл, и пряко 
придобити от него от допустим фонд за 
рисков капитал,  

ii) емитирани от предприятие, 
допустимо да бъде част от портфейл, в 
замяна на емитиран от това предприятие 
инструмент на собствения капитал; или

– издаден от предприятие с 
квалифициран портфейл в замяна на 
капиталова ценна книга, издадена от 
предприятието с квалифициран 
портфейл, или

iii) емитирани от предприятие, на което 
предприятието, допустимо да бъде част 
от портфейл, е дъщерно дружество и 
които биват придобити от допустимия 
фонд за рисков капитал в замяна на 
инструмент на собствения капитал, 
емитиран от предприятието, допустимо 
да бъде част от портфейл;

– емитирани от предприятие, на което 
предприятието, допустимо да бъде част 
от портфейл, е дъщерно дружество и 
които биват придобити от допустимия 
фонд за рисков капитал в замяна на 
инструмент на собствения капитал, 
емитиран от предприятието, допустимо 
да бъде част от портфейл; или
(ii) дялове или акции на един или 
повече допустими фондове за рисков 
капитал;

Or. en

Обосновка

Условията за набиране на капитал на европейския пазар на рисков капитал следва да 
се подобрят като в допустимите инвестиции се включат не само инструменти на 
собствения капитал или хибриден капитал, но също така акции или дялове в други 
европейски фондове за рисков капитал. По този начин се признава нарастващото 
значение на корпоративните рискови инвестиции в други европейски фондове за рисков 
капитал.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предприятие, допустимо да бъде част 
от портфейл“ е предприятие, което към 
момента на инвестицията от страна на 

г) „предприятие, допустимо да бъде част 
от портфейл“ е предприятие, което:
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допустим фонд за рисков капитал не се 
котира на регулиран пазар (прилага се 
определението за такъв пазар по член 
4, параграф 1, точка 14 от Директива 
2004/39/ЕО), служителите му са по-
малко от 250 лица и или годишният му 
оборот не надвишава 50 млн. EUR, или 
общата сума на годишния му 
счетоводен баланс не надвишава 
43 млн. EUR, както и което само по себе 
си не е предприятие за колективно 
инвестиране;

i) не се котира на регулиран пазар по 
смисъла член 4, параграф 1, точка 14 от 
Директива 2004/39/ЕО към момента на 
инвестицията от страна на допустим 
фонд за рисков капитал,
ii) създадено е преди по-малко от пет 
години,

iii) има по-малко от 250 души персонал,
iv) има или годишен оборот, който не 
превишава 50 милиона евро, или общ 
годишен баланс, който не превишава 43 
милиона евро,
v) само по себе си не е предприятие за 
колективно инвестиране,
vi) е различно от европейските 
фондове за рисков капитал и 
доставчици на финансови 
технологии, не е доставчик на 
финансов продукт или услуга,
vii) не е установено в трета държава, 
в която няма данъчна основа или има 
номинална данъчна основа, липсва 
ефективен обмен на информация с 
чуждестранни данъчни органи, липсва 
прозрачност в законодателните, 
съдебните или административните 
разпоредби, или няма изискване за 
съществено местно присъствие, или 
която се представя като офшорен 
финансов център;

Or. en
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Обосновка

Важно е да се гарантира, че предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, 
са създадени преди по-малко от пет години, за да се намали рискът от незаконно 
присвояване на паспорта за рисков капитал, като например финансирането на по-
зрели предприятия и предприятия с висок растеж. Освен това доставчиците на 
финансов продукт или на услуга не следва да се считат за предприятие, допустимо да 
бъде част от портфейл, съгласно настоящия регламент. И накрая, настоящият 
регламент следва да попречи на европейските фондове за рисков капитал да 
инвестират в предприятия, които се намират в данъчни убежища, като начин за 
избягване на данъци или за заобикаляне на правни изисквания.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕОЦКП разработва проект на 
регулаторни технически стандарти, 
за да конкретизира определенията за 
„доставчик на финансов продукт или 
услуга“ и „доставчик на финансови 
технологии“, посочени в буква г), 
точка vi) от параграф 1.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти, 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
___________________
*ОВ, моля въведете дата: шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителят на фонд за рисков 
капитал се уверява, че при 
придобиването на активи, различни от 
допустими инвестиции, за тях се 
използват не повече от 30 % от общия 
внесен капитал и записан и непоискан 
капитал на фонда; краткосрочните
позиции в пари и парични еквиваленти 
не се взимат предвид при изчисляването 
на тази граница. 

1. Фондът за рисков капитал се 
уверява, че при придобиването на 
активи, различни от допустими 
инвестиции, за тях се използват не 
повече от 30 % от общия внесен капитал 
и записан и непоискан капитал на 
фонда; Позициите в пари и парични 
еквиваленти не се взимат предвид при 
изчисляването на тази граница. 

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 не се прилага за 
инвестиции, направени от ръководни 
кадри на управител на фонд за рисков 
капитал, когато се инвестира в 
допустим фонд за рисков капитал, 
който те управляват.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
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Гарантиране на правата на 
работниците и служителите

Управителите на фондове за рисков 
капитал признават правата и 
задълженията по трудови договори на 
работниците и служителите от 
предприятията, които са тяхна 
мажоритарна собственост, в 
съответствие с Директива 
2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 
2001 г. относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности 
или части от предприятия или 
стопански дейности1.
_____________
ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Or. en

Обосновка

Предложението за регламент следва да осигури, че правата на работниците и 
служителите от предприятия, контролирани пряко от управителя на европейски 
фонд за рисков капитал, следва да бъдат гарантирани, в съответствие с Директива 
2011/23/ЕО на Съвета.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Предоставяне на информация при 

придобиване на контрол
Член 28 от Директива 2011/61/ЕС се 
прилага за управителите на 
европейски фондове за рисков 
капитал.

Or. en



PE483.701v01-00 18/28 PR\893715BG.doc

BG

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 10 – параграфи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използваните процедури за оценка 
гарантират, че най-малко ежегодно 
се оценяват активите и се изчислява 
стойността на активите. Оценките 
се извършват по всяко време, когато 
има значително увеличение или 
намаляване на капитала от страна 
на допустимия фонд за рисков 
капитал.
Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 23 относно 
изясняването на процедурите по 
оценка, които ще се използват, за да 
се гарантира, че активите на 
европейските фондове за рисков 
капитал са правилно оценени.

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Депозитар

1. За всеки европейски фонд за рисков 
капитал, който управлява, 
управителят гарантира, че е 
определен един депозитар в 
съответствие с член 21 от 
Директива 2011/61/ЕС. Депозитарът 
е предмет на разпоредбите на член 21 
от Директива 2011/61/ЕС.
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2. За да се осигури последователно 
прилагане на настоящия член, 
ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да конкретизира функциите на 
депозитара на европейски фонд за 
рисков капитал. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти, 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
_________________
*ОВ, моля въведете дата: шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Определянето на депозитар, който отговаря за гарантирането на съхранението на 
активите, мониторинга на паричния поток и функциите по надзор, е същностен 
елемент от схемата за защита на инвеститорите. Директивата за ПКИПЦК изисква 
определянето на депозитар за предприятията за колективно инвестиране. Този 
принцип е включен и в Директивата за ЛУАИФ. С цел да се осигури последователност 
в общностната рамка, депозитар следва да бъде определен и за европейските фондове 
за рисков капитал.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) размерът на собствените 
средства, на разположение на 
управителя на фонд за рисков 
капитал, както и подробната 
обосновка защо управителят на фонд 
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за рисков капитал счита тези 
собствени средства за достатъчни за 
поддържането на подходящи човешки 
и технически ресурси, необходими за 
правилното управление на 
допустимите фондове за рисков 
капитал;

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на допустимия фонд 
за рисков капитал, включително на 
видовете предприятия, допустими да 
бъдат част от портфейл, и останалите 
активи, в които допустим фонд за 
рисков капитал може да инвестира, 
техниките, които може да използва, и 
всякакви приложими инвестиционни 
ограничения;

б) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на допустимия фонд 
за рисков капитал, включително на 
видовете предприятия, допустими да 
бъдат част от портфейл, и
неквалифицирани инвестиции, които 
допустим фонд за рисков капитал може
да прави, техниките, които може да 
използва, и всякакви приложими 
инвестиционни ограничения;

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на начина на изчисляване 
на възнаграждението на управителя на 
фонд за рисков капитал;

д) описание на начина на изчисляване 
на възнаграждението на членовете на 
управителния съвет на фонда за 
рисков капитал;

Or. en
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Изменение 24
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква б) се прилага mutatis mutandis за 
допустимите фондове за рисков 
капитал, които инвестират в други 
допустими фондове за рисков 
капитал.

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управителите на фондове за 
рисков капитал предоставят на 
ЕОЦКП информацията, посочена в 
параграф 1 в съответствие със 
стандартизиран формат. ЕОЦКП 
разработва проекти на изпълнителни 
технически стандарти с цел 
определяне на стандартизиран 
формат.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
___________
*ОВ, моля въведете дата: шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 26
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕОЦКП предоставя на Комисията 
тези проекти на изпълнителни 
технически стандарти до [да се въведе 
дата].

4. ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на изпълнителни технически 
стандарти до ...*.

___________
*ОВ, моля въведете дата: шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна 
по интернет централна база данни на 
всички управители на фондове за 
рисков капитал, регистрирани в Съюза в 
съответствие с настоящия регламент.

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна 
по интернет централна база данни на 
всички управители на фондове за 
рисков капитал, регистрирани в Съюза в 
съответствие с настоящия регламент. 
Централната база данни съдържа 
цялата изисквана информация 
съгласно член 12, параграф 1.

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи и ЕОЦКП си 1. Компетентните органи си 
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сътрудничат винаги, когато това е 
необходимо с оглед изпълняване на
съответните им задължения по 
силата на настоящия регламент.

сътрудничат с ЕОЦКП за целите на 
настоящия регламент в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Те обменят цялата информация и 
документация, необходими за 
установяването и санкционирането на 
нарушения на настоящия регламент.

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за 
изпълнение на неговите задължения, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1095/2010. По-конкретно, ЕОЦКП и 
компетентните органи обменят
цялата информация и документация, 
необходими за установяването и 
санкционирането на нарушения на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 3 и член 8, параграф 5, влиза в 
сила само, ако Европейският парламент 
или Съветът не отправят възражение в 
рамките на два месеца след 
получаването на уведомление за него 
или ако преди изтичането на този срок 
уведомят Комисията, че нямат 
възражения. Този срок се удължава с
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 3 и член 8, параграф 5, влиза в 
сила само, ако Европейският парламент 
или Съветът не отправят възражение в 
рамките на три месеца след 
получаването на уведомление за него 
или ако преди изтичането на този срок 
уведомят Комисията, че нямат 
възражения. Този срок се удължава с
три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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Or. en

Обосновка

Комисията по икономически и парични въпроси обикновено използва срок от 3 плюс 3 
месеца, за да възрази срещу делегирани актове.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Персонал и ресурси на ЕОЦКП

До ...* ЕОЦКП извършва оценка на 
нуждите от персонал и ресурси, 
свързани с изпълнението на неговите 
правомощия и задължения в 
съответствие с настоящия 
регламент, и представя доклад пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.
___________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздействието на настоящия 
регламент върху пазара на рисков 
капитал и върху приноса по 
отношение на водещата промишлена 
роля на Съюза и 
предизвикателствата пред 
обществото, посочени в приложение 
І, съответно част ІІ и ІІІ от 
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Регламент (ЕС) № .../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.);

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) ефективността, 
пропорционалността и прилагането 
на административни мерки и 
санкции, предвидени от държавите 
членки в съответствие с настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) географското и отрасловото 
разпределение на инвестициите, 
направени от европейските фондове 
за рисков капитал.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият контекст

Новаторството в бизнеса не само води до създаване на стойност и работни места, но е и 
жизненоважно за осигуряване на социалната и екологичната трансформация на 
обществото. И въпреки това ЕС страда от хроничен недостиг в тази област. Това се 
дължи главно на факта, че понастоящем ЕС разполага с твърде малко на брой 
новаторски малки и средни предприятия. 
За новаторските малки и средни предприятия в ЕС е все така трудно да получават 
финансирането, от което се нуждаят, за да започнат дейност и за да се разраснат. По-
конкретно, банките често не са готови да финансират новаторски малки и средни 
предприятия на ранен етап, тъй като те съчетават множество неблагоприятни фактори, 
като например високорисков профил, малък мащаб, неизпитани бизнес модели и ниска 
възвръщаемост.  

Следователно е необходимо осигуряването на различни източници за финансиране на 
новаторски малки и средни предприятия. В това отношение фондовете за рисков 
капитал могат да играят решаваща роля за преодоляване на разликата във 
финансирането за инвестиции в иновации. Те наистина предоставят финансиране в 
капиталови или хибридни капиталови инструменти на стартиращи дружества и на 
малки предприятия, за които се счита, че имат потенциал за растеж в дългосрочен, в 
повечето случаи за финансиране на тяхното ранно пазарно развитие. За разлика от 
фондове за дялово участие (които се съсредоточават главно върху изкупуване), 
фондовете за рисков капитал инвестират в дружества в дългосрочен план, наред с 
предприемачите.  

Но емпиричните доказателства сочат, че в сравнение със САЩ пазарът за рисков 
капитал в ЕС продължава да бъде значително недоразвит. Фондовете за рисков капитал 
в континентална Европа са наистина значително по-малки от фондовете в САЩ и 
осъществяват по-малко на брой инвестиции в по.малко на брой дружества и с по-малки 
парични средства за дружество.  Освен това, фондовете за рисков капитал в САЩ 
проявяват по-голяма готовност да инвестират в началния стадий от дейността на 
дружеството, докато дейността на европейските фондове за рисков капитал обикновено 
се съсредоточават върху по-късния етап на развитие, като това дава по-малка 
възможност за постигане на изключително високи резултати, въпреки че е свързано с 
по-малки рискове.

Разпокъсаността на пазара на рисков капитал в ЕС е със сигурност една от основните 
причини за незадоволителното представяне на рисковото финансиране в Европа. 
Отрасълът наистина не е достигнал критична маса, тъй като той е принуден да развива 
дейност в редица държави членки с различни правни и регулаторни режими, които 
затрудняват трансграничните инвестиции. 
Докладчикът счита, че създаването на интегриран и гладко функциониращ пазар на 
рисков капитал в ЕС би могло да допринесе решително за подобряване на 
ефективността на рисковото финансиране и съответно да стимулира развитието на 
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млади дружества с голям потенциал за иновации.   

Съдържание на предложението

Докладчикът приветства предложението за регламент относно европейските фондове за 
рисков капитал, тъй като чрез него се създава единен правилник за търгуването на 
фондовете за рисков капитал. 
По този начин новата рамка ще позволява на европейските фондове за рисков капитал 
да набират капитал и да инвестират свободно в рамките на ЕС чрез установяването на 
надеждна, безопасна и правно стабилна пазарна среда. 

В по-конкретен план предложението: 

– Въвежда ясно определение на понятието „европейски фонд за рисков капитал“, 
което включва следните съществени изисквания: (i) той отделя поне 70 % от общия си 
внесен капитал за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП); (ii) той разполага 
със съвкупни управлявани активи, които не надвишават прага от 500 милиона евро; (iii) 
той предоставя на тези МСП финансиране в капиталови или хибридни капиталови 
инструменти (т.е. „пресен капитал”); и той (iv) не използва заемни средства (т.е. 
инвестираният от фонда капитал не надвишава количеството, поверено от 
инвеститорите, така че той не влиза в задължения). Краткосрочното заемане следва да 
бъде допустимо единствено за покриване на извънредни нужди, свързани с 
ликвидността;  

– С предложението се въвеждат и еднообразни правила относно категориите 
инвеститори, които се считат за имащи право да инвестират в „европейски фондове за 
рисков капитал“. В допустимите фондове могат да участват единствено инвеститори, 
признати като професионални инвеститори в Директива 2004/39/ЕО, както и други 
традиционни инвеститори на рисков капитал (като например частни лица със 
значително нетно богатство или бизнес ангели); 

– Предоставя на всички лица, управляващи допустими фондове за рисков капитал, 
еднакви изисквания за регистрация, както и с валиден на територията на ЕС паспорт за 
предлагане на ценни книжа, което ще направи възможен достъпа до допустими 
инвеститори в целия ЕС и ще спомогне за създаване на равни условия за всички 
участници на пазара на рисков капитал;  

– Въвежда минимални изисквания за прозрачност, организация и извършване на 
стопанска дейност, които трябва да бъдат спазвани от лицето с управленски функции. 

Позиция на докладчика

Въпреки че подкрепя основните елементи от предложението за рисковия капитал, 
докладчикът въвежда няколко изменения в предложения регламент.

Първият набор изменения засяга определението на „допустим фонд за рисков капитал” 
(член 3, буква а)). Докладчикът счита, че фондовете за рисков капитал следва да бъдат 
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от затворен тип, за да се гарантира, че техните акции не подлежат на обратно 
изкупуване срещу парични средства или ценни книжа до тяхното прекратяване. Тази 
разпоредба наистина би гарантирала, че европейските фондове за рисков капитал за 
защитени срещу внезапно паническо обратно изкупуване от страна на притежателите 
на дялове в инвестиционни фондове. Освен това докладчикът счита, че европейските 
фондове за рисков капитал следва да бъдат установени в Съюза, като средство за 
ефективно предотвратяване на установяването на фондове за рисков капитал, 
управлявани от управител от ЕС, в данъчно убежище с цел избягване на данъци или за 
целите на регулаторния арбитраж. 

Докладчикът възнамерява да засили средата за набиране на капитал на европейския 
пазар на рисков капитал, като в „допустимите инвестиции” се включат не само 
инструменти на собствения капитал или хибриден капитал, но също така акции и 
дялове в други европейски фондове за рисков капитал. По този начин докладчикът 
също така възнамерява да признае нарастващото значение на корпоративните рискови 
инвестиции в други европейски фондове за рисков капитал.

Докладчикът също така въвежда редица изменения в определението на понятието 
„предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ по смисъла на регламента за 
европейските фондове за рисков капитал (член 3, буква г)). С първото предложение за 
изменение от определението за „предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ се 
изключват каквито и да са финансови продукти или доставчици на услуги, с 
изключение на европейските фондове за рисков капитал и доставчиците на финансови 
технологии. Докладчикът също така предлага да се забрани установяването на 
„предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“, в данъчни убежища или в 
юрисдикции, характеризиращи се с поверителност на операциите, с цел намаляване на 
възможностите за укриване на данъци. Третото предложение за изменение има за цел 
да се гарантира, че предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, са създадени 
преди по-малко от пет години, за да се намали рискът от незаконно присвояване на 
паспорта за рисков капитал, като например финансирането на по-зрели предприятия и 
предприятия с висок растеж. 

В съответствие с Директива 2011/23/ЕО на Съвета докладчикът припомня, че 
предложението за регламент следва да гарантира, че правата на работниците и 
служителите от предприятия, които управителят на европейски фонд за рисков капитал 
контролира пряко, следва да бъдат гарантирани. 

И накрая, докладчикът също така счета, че за всеки управляван европейски фонд за 
рисков капитал лицето, което управлява фонда, следва да гарантира определянето на 
единен депозитар, който отговаря за съхранението на активите и за надзорните 
функции. Тази разпоредба би гарантирала приемствеността на съществуващата рамка 
на Общността, тъй като директивите за ПКИПЦК и ЛУАИФ изискват определянето на 
депозитар за предприятията за колективно инвестиране и за алтернативните 
инвестиционни фондове. 


