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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст:

Финансовата и икономическа криза разкрива съществуването на съществени пропуски 
в регулирането и надзора върху финансовите пазари. Понастоящем липсва равновесие 
между риска и отговорността, респективно правната отговорност. Разглежданото 
предложение за директива трябва да установи такова равновесие между произтичащите 
от дейностите на фондовете рискове и свързаната с тях отговорност.

В резултат на предходни доклади по собствена инициатива на Европейския парламент, 
както и на засилващия се натиск от страна на обществеността, на 30 април 2009 г. 
Комисията представи предложение за директива относно лицата, управляващи фондове 
за алтернативни инвестиции, която да установи правната рамка за всички фондове, 
останали извън обхвата на Директивата за ПКИПЦК. Тази правна рамка трябва да 
замести многобройните национални разпоредби, с оглед на постигането на по-добро 
функциониране чрез едно общоевропейско решение. Инициативата и активността на 
Комисията заслужават да бъдат приветствани, но при все това е необходимо някои 
основни елементи да бъдат доразвити.

Становище на докладчика на комисията по правни въпроси:

Докладчикът на комисията по правни въпроси би желал да обърне внимание на няколко 
съществени слабости на предложението на Комисията:

а) С предложението се регулират лицата, управляващи фондове, а не самите фондове. 
Подходът, съобразно който се регулират лицата, управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, създава впечатление за сигурност, но при все това оставя значителни 
пропуски. Нещо повече, управители на фондове извън ЕС получават възможност да 
инвестират в рамките на ЕС, без да подлежат на регистрация или контрол.

б) Предварителното разграничаване, въз основа на въвеждането на прагове, на 
системно значими дружества и дружества, от които не произлиза риск за системата, е 
невъзможно. Текущата криза показва, че системната значимост на дружествата 
проличава едва в случай на проблем. Нещо повече, праговите стойности стоят в 
основата на пропуски, тъй като заобикалянето на тези гранични стойности би било 
лесно посредством формалното раздробяване на даден фонд на по-малки части.

в) Правилата за прозрачност и надзор следва да бъдат приветствани, но според 
докладчика е необходимо да бъдат подобрени. От значение е разкриването на 
стратегията за възнаграждения на лица, управляващи ФАИ, както и нейната ориентация 
към успех на съответните дружества, основан на устойчивост. Създаването на 
надеждни и прозрачни процедури за оценка за целия ЕС представлява друга 
необходимост. В случаите, когато лицата, управляващи ФАИ, започнат да 
осъществяват презгранична дейност, би било целесъобразно прехвърлянето на надзора 
към европейски орган.

г) Необходими са по-строги разпоредби, с оглед на използването на заемен капитал, в 
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частност при фондовете за дялово участие, и на често прилаганата практика на 
прехвърляне на заемите, взети за закупуването на дружество, върху закупеното 
дружество, което често излага на риск просъществуването му. С оглед на мащабните 
последици от покупката на дружество от фонд за дялово участие, не бива да се правят 
изключения за МСП.

За докладчика е важно да обърне внимание върху факта, че по-големи стимули за 
положителна дългосрочна ориентация на дружествата се постигат преди всичко чрез 
укрепване на правата на служителите на информираност и участие, съчетано с 
адаптиране на законодателството в областта на капиталовите пазари и дружествата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
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, 
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 

(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. Тя следва да 
обхваща управителите на всички 
предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква 
разрешение за упражняване на 
дейност като ПКИПЦК. Настоящата 
директива не следва да се прилага за 
управлението на пенсионни фондове 
или за управителите на инвестиции, 
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 
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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.

прилага и към активно управлявани 
инвестиции под формата на ценни 
книжа, като сертификати, управлявани 
фючърси или облигации, обвързани с 
индекси. За целите на настоящата 
директива предприятие, което 
основно действа като холдингово 
дружество за група дъщерни 
предприятия и което държи 
контролния пакет акции в 
предприятия с оглед на дългосрочно 
задържане, а не с цел генериране на 
печалби чрез освобождаване от 
активи в определен срок, също не 
следва да се счита за предприятие за 
колективно инвестиране.
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.

Обосновка

Следва да е ясно, че позоваването на „предприятия за колективни инвестиции” в 
заявлението, че управляващите лица на всички предприятия за колективно 
инвестиране, за които не се изисква разрешение за упражняване на дейност като 
ПКИПЦК, попадат в обхвата на Директивата, е позоваване на предприятия за 
колективни инвестиции, които набират капитал от множество инвеститори с оглед 
инвестирането му в съответствие с определена инвестиционна политика на принципа 
за разпределяне на риска в полза на тези инвеститори, а не по-широк клас от 
предприятия за колективни инвестиции. 

Изменение 2
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Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се избегне потенциално 
източване на активи, нетните 
активи на контролирано от ФАИ 
дружество цел, следва да са в 
съответствие с разпоредбите на 
режима за капиталова адекватност 
съгласно Втората директива в 
областта на дружествено право1.
________________________________
1 Втора Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 
13 декември 1976 година за съгласуване на 
гаранциите, които се изискват в държавите-
членки за дружествата по смисъла на член 
58, втора алинея от Договора, за защита на 
интересите както на съдружниците, така и 
на трети лица по отношение учредяването 
на акционерни дружества и поддържането и 
изменението на техния капитал с цел тези 
гаранции да станат равностойни (ОВ L 26, 
31.1.1977 г., стр.1.).

Обосновка

Разпоредбите в буква a) на член 15, параграф 1) от Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите и разпоредбите на член 1, 
параграф 4), буква б) и член 1, параграф 5) от Директива 2006/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за изменение на Директива 77/91/ЕИО 
на Съвета, при прилагането им спрямо акционерни дружества, биха могли да 
съдействат за предотвратяване на разпродажбата на активи като отнемане на 
имуществото само за заплащане на задължението по придобиване, като 
същевременно се оставя достатъчна свобода за основателни стратегически 
преструктурирания. 

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
лицата, управляващи ФАИ, подлежат на 
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строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи.

строг управленски контрол. Лицата, 
управляващи ФАИ, следва да бъдат 
управлявани и организирани по начин, 
който свежда до минимум конфликтите 
на интереси. Неотдавнашното развитие 
в тази област подчерта изключителната 
необходимост от разделяне между 
функциите на съхраняване на активите 
и на тяхното управление, както и 
разделянето на активите на 
инвеститорите от тези, на управителите. 
За тази цел лицата, управляващи ФАИ, 
следва да изберат депозитар и да му 
възложат отчитането на средствата на 
инвеститорите по отделна сметка, 
съхраняването на активите и проверката 
дали ФАИ или лицата, управляващи 
ФАИ от името на фонда, са получили 
собственост върху всички други активи. 
С цел улесняване на бързо и 
ефективно възстановяване на 
активите на инвеститорите, 
депозитарят носи колективна 
отговорност пред лицата, 
управляващи ФАИ, пред ФАИ и пред 
инвеститорите на ФАИ освен в 
случаите, когато тези загуби 
възникнат в резултат на 
„непреодолима сила”. В този 
контекст „непреодолима сила” 
означава непредвидими външни 
събития, които причиняват загуби 
извън контрола на депозитаря, 
последиците, от които не биха могли 
да бъдат избегнати независимо от 
съблюдаването на изискванията за 
надлежна проверка, установени в 
настоящата директива.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Делегирането на тази 
отговорност на трета страна, на 
която е издадено разрешение, не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря. При все това, когато 
депозитарят няма право, съгласно 
законите на третата държава или в 
резултат на непредвидимо външно 
събитие, той следва да може да се 
освободи от своята отговорност. 
Това освобождаване от отговорност 
следва да бъде одобрено от органа на 
компетентната държава-членка и 
тази делегирана отговорност не 
следва да може да бъде допълнително 
делегирана.

Изменение 5

Предложение за директива
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, но въпреки 
това да се изисква оценяването на 
активите да се извършва от субект, 
който е независим от лицата, 
управляващи ФАИ. Критериите за 
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оценка следва да бъдат установени в 
съответствие с насоките, предвидени 
от Европейския орган за ценни книжа 
и пазари, създаден съгласно Регламент 
2009/.../ЕО1* (ЕОЦКП).
* OВ …
+ ОВ моля посочете брой, дата и позоваване 
на ОВ.

Изменение 6

Предложение за директива
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 ѝ 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
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 

(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 за докладване на 
лицата, управляващи ФАИ, използващи 
ливъридж. В Общността липсва 
съгласувана форма за събиране на 
информацията, необходима за 
установяването, контрола и отговора на 
такива рискове, и за предоставянето ѝ 
между държавите-членки с цел да се 
установят възможни източници на риск 
за стабилността на финансовите пазари 
в Общността. За преодоляване на тази 
ситуация следва да се приемат 
специални изисквания за докладване за 
лицата, управляващи ФАИ, които 
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 
в централен регистър под егидата на 
Европейския съвет за системен риск 
(ЕССР), създаден с Регламент 
2009/.../ЕО, и обменяна с други органи в 
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използваният от такива лица ливъридж 
оказва върху финансовата система в 
Общността, както и за да се изготви 
общ отговор.

Съюза, с ЕОЦКП и компетентните 
органи в трети държави, където е 
уместно, за да се улесни общият анализ 
на въздействието, което използваният от 
такива лица ливъридж оказва върху 
финансовата система в Съюза, както и 
за да се изготви общ отговор. В 
Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО се 
предвижда създаването и на 
централен регистър под егидата на 
ЕССР за банките, които предоставят 
услуги на основен брокер на ФАИ.

Обосновка

За да може да бъде установен евентуален системен риск, информацията, която се 
събира на национално равнище, трябва да бъде събрана в централен регистър по 
егидата на ЕССР. Той следва да бъде придружен от регистър за основни брокерски 
дейности, който да се предвиди в Директивата за капиталовите изисквания. 

Изменение 7

Предложение за директива
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 
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, 

(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. 
Ливъридж е концепция, която е 
трудна за определяне. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващите ФАИ лица следва 
обаче да имат възможност да 
налагат ограничения върху равнището 
на ливъридж, който лицата, 
управляващи ФАИ, могат да използват в 
моменти на крайни пазарни 
сътресения. Държавите-членки 
следва да информират ЕОЦКП и 
Комисията за всяка такава мярка.
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използвани 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).

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Необходимо е да се гарантира, че 
всички участници на пазара, които 
участват в къси продажби, подлежат 
на същите изисквания. За тази цел 
Комисията следва да предложи 
хоризонтална мярка, за да осигури 
равни условия на лицата, 
управляващи ФАИ, и другите 
ползватели на къси продажби.

Обосновка

Късите продажби трябва да се разглеждат на хоризонтална база, за да се осигурят 
равни условия и за да се избегне регулаторен арбитраж. 

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Необходимо е да се гарантира, че 
дружествата, съставляващи 
портфейла, не подлежат на по-
строги изисквания от който и да е 
друг емитент или което и да е друго 
дружество, чийто акции не се 
търгуват на регулиран пазар, 
получаващо частни инвестиции, 
различни от инвестициите, 
предоставени от ФАИ. Въпреки че в 
корпоративното право е необходима 
прозрачност, всяка проява на 
дискриминация, като налагането на 
задължения за специфично 
оповестяване на стратегията и 
плана за развитие на дружеството, 
съставляващо част от портфейла, 
въз основа на собствеността върху 
дружеството, би засегнала лоялната 
конкуренция и би застрашила 
финансирането на иновации в Съюза. 
Тя може да засегне и правата на други 
акционери. За тази цел Комисията 
следва да извърши преглед на 
приложимото законодателство в 
областта на дружественото право, 
както и на съответните директиви в 
областта на финансовия сектор, най-
късно до ...* и следва да внесе 
необходимите изменения под 
формата на законодателно 
предложение, включвайки всички 
необходими подходящи изменения на 
тази директива. Докладът на 
Комисията и свързаното 
предложение следва да осигурят равни 
условия на дружествата, 
съставляващи портфейла, и другите 
дружества. В своя доклад и 
предложение Комисията следва да 
отчете защитата на правата на 
акционерите, както и 
необходимостта от равни условия на 
международно равнище и 
конкурентоспособност на Европа по 



AD\815631BG.doc 13/76 PE438.149v03-00

BG

отношение на финансирането на 
иновации и развитието на 
технологии.
* ОВ моля, посочете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Мерките, които са необходими за 
изпълнението на настоящата 
директива, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

заличава се

Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури на „комитети”. 

Изменение 11

Предложение за директива
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 

(27) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да определи 
процедурите, съгласно които 
управляващите ФАИ лица, на които е 
възложено управлението на ФАИ с 
активи под определения в настоящата 
директива праг, могат да упражнят 
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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, 
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, 

правото си да бъдат третирани като 
лица, управляващи ФАИ, които са 
предмет на настоящата директива. Тези 
делегирани актове могат да имат за 
цел също да определят критериите, 
които следва да бъдат използвани от 
компетентните органи, когато дават 
оценка дали лицата, 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. 
Актовете могат 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. 
Актовете могат да уточнят 
предвидените в настоящата директива 
изисквания по отношение на 
управлението на ликвидността и по-
специално изискванията за минималната 
ликвидност на ФАИ, както и 
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. 
Актовете могат и да уточняват
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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 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 

изискванията, на които трябва да 
отговарят лицата, управляващи ФАИ, 
когато инвестират в такива 
секюритизирани инструменти.  Те 
могат да уточняват критериите, въз 
основа на които може да се счита, че 
оценителят е независим по смисъла на 
настоящата директива. Те могат да 
уточняват 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. Актовете 
могат да уточняват 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. Актовете 
могат да уточняват 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 
могат да определят ограниченията 
върху степента на използване на 
ливъридж, който управляващите ФАИ 
лица могат да използват при 
управлението на ФАИ. Те могат 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, 



PE438.149v03-00 16/76 AD\815631BG.doc

BG

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 
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 

включително информацията, която 
трябва да се съдържа в годишните 
доклади на управляваните от тях ФАИ. 
Актовете могат 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 актове 
могат да уточняват 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 актове могат 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 могат да 
уточняват 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. Актовете 
могат да уточняват процедурите за 
проверките на място и за 
разследванията. Те установяват, че 
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функциониране на пазарите. Мерките 
са предназначени да уточнят
процедурите за проверките на място и за 
разследванията.

стандартите на дадена трета 
страна за оценяване на фондовете са 
съпоставими с тези, приложими в 
Съюза, когато оценителят е 
установен в трета страна. Те могат 
да установят, че законодателството 
относно депозитарите на дадена 
трета страна съответства на 
настоящата директива. Те могат да 
установят, че законодателството на 
дадена трета страна относно 
пруденциалното регулиране и 
текущия надзор на лица, управляващи 
ФАИ, съответства на настоящата 
директива. Те могат да установят 
дали дадена трета страна 
предоставя на установените в Съюза 
лица, управляващи ФАИ, 
действителен пазарен достъп, 
сравним с този, който Съюзът 
предоставя на установените в тази 
трета страна лица, управляващи 
ФАИ. Те могат да определят 
стандартния образец за уведомяване 
и уверения и да уточнят процедурата 
за обмен на информация между 
компетентните органи.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Делегираните актове от този 
вид надлежно следва да отчитат 
инвестиционната стратегия, 
процедурите по управление на риска и 
разпоредбите за противодействие на 
риска. По същия начин те вземат 
предвид и различните използвани 
инвестиционни стратегии и видовете 
активи, засегнати от сделките на 
финансовите пазари.
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Изменение 13

Предложение за директива
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 ѝ 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 предназначение 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 

заличава се
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и уверения и да се уточни 
процедурата за обмен на информация 
между компетентните органи.

Обосновка

Това е подходящо съгласно новите процедури на „комитети”. 

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато правото, съгласно което е 
учреден ФАИ, изисква създаването на 
съвет на директорите или какъвто и 
да е друг управителен орган и 
управителният орган носи 
отговорност за изпълнението на 
управителните функции във връзка с 
ФАИ, ФАИ се счита за лице, 
управляващо ФАИ, съгласно 
настоящата директива.

Обосновка

Директивата следва да бъде изменена, за да се гарантира, че ФАИ, който има 
управителен орган – например съвет на директорите – с обща отговорност за 
управлението, се третира като лице, управляващо ФАИ, за което се прилагат 
изискванията на директивата. 

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ПКИПЦК или техните управляващи 
или инвестиционни дружества, 
получили разрешение в съответствие с 

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

Директива 2009/…/EО [Директивата за 
ПКИПЦК], доколкото тези 
управляващи или инвестиционни 
дружества не управляват ФАИ;

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) националните централни банки;

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 18
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) национални, регионални и местни 
правителства и органи или 
институции, които управляват 
фондове в подкрепа на социално-
осигурителни и пенсионни системи;

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) лица, управляващи ФАИ, по 
отношение на всеки ФАИ от 
затворен тип, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия или са 
предмет на заявление за допускане до 
търговия на регулиран пазар, 
установен или осъществяващ 
дейност в Съюза.

Обосновка

Това предложение за изменение в член 2 би предотвратило възможността 
изискванията на директивата да имат несъразмерен подход по отношение на ФАИ 
от затворен тип, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в 
ЕС. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки с оглед да определи процедурите, 
съгласно които лицата, управляващи 

4. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
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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.

актове, определящи процедурите, 
съгласно които лицата, управляващи 
ФАИ, които управляват портфейли от 
ФАИ, чиито управлявани активи не 
надхвърлят прага, определен в параграф 
2, буква а), могат да упражняват правото 
си по параграф 3.

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

Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) „фонд за алтернативни инвестиции“ 
или ФАИ означава предприятие за 
колективни инвестиции, което набира 
капитал от множество инвеститори 
с оглед да го инвестира в 
съответствие с определена 
инвестиционна политика на 
принципа за разпределяне на риска в 
полза на тези инвеститори, 
включително инвестиционни 
подразделения на което и да е такова 
предприятие, и за което не се изисква 
издаване на разрешение съгласно член 5 
от Директива 2009/…/EО [Директивата 
за ПКИПЦК];

Обосновка

Определението за „Фонд за алтернативни инвестиции” е ключово определение в 
контекста на обхвата на директивата и определението следва да посочва ясно 
предприятията за колективно инвестиране, които се планира да бъдат обхванати. 
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) „лице, управляващо фондове за 
алтернативни инвестиции“ или 
управляващо ФАИ лице означава всяко 
юридическо или физическо лице, което 
управлява един или повече ФАИ или 
един ФАИ, който се управлява 
автономно;

Обосновка

Някои ФАИ се управляват не от лице, управляващо ФАИ, а автономно.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Това предложения за изменение засяга пазарните ограничения по член 4, като 
определя „предлагане на пазара” за целите на директивата по начин, по който то се 
отнася само до предлагането на пазара на ФАИ по инициатива на неговия управител. 

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 – буква o a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) „ФАИ от затворен тип“ означава 
ФАИ, чиито акции или дялове не 
включват право за своите 
притежатели да бъдат обратно 
изкупени или откупени, пряко или 
косвено, от активите на ФАИ;

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

об) „предприятие за колективно 
инвестиране от затворен тип“ 
означава предприятие за колективно 
инвестиране, чиито акции и дялове не 
подлежат, по искане на 
притежателите им, на обратно 
изкупуване или откупуване, пряко или 
косвено, от активите на тези 
предприятия;

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за „предприятия за колективно инвестиране от 
затворен тип”, за да бъдат разграничени от предприятията за колективно 
инвестиране, които следва да останат в обхвата на настоящата директива. 

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ов) „целево дружество“ означава 
емитент или дружество, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, което е обект на 
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поглъщане от инвеститор, 
придобиващ контролен пакет.

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за значението на „дружество цел“, когато се 
разглежда въпроса за „източване на активи“. 

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, предоставят управленски 
услуги на ФАИ или предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ само 
след получаването на разрешение.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички лица, управляващи ФАИ, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, предоставят управленски 
услуги на ФАИ или предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ само 
след получаването на разрешение.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са предмет 
на настоящата директива — съгласно 
националното законодателство на 
дадена държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ или да предлагат на пазара 
акции или дялове от този ФАИ в 
рамките на Общността.

Субекти, които не са получили 
разрешение съгласно настоящата 
директива или в случай на лица, 
управляващи ФАИ, които не са предмет 
на настоящата директива — съгласно 
националното законодателство на 
дадена държава-членка, нямат право да 
предоставят управленски услуги на 
ФАИ в рамките на Съюза.

Настоящата директива не 
възпрепятства, нито ограничава 
лицата да продават или по друг начин 
да се разпореждат с дялове или акции, 
които те притежават във ФАИ, на 
капиталовия пазар и лице, което 
притежава дялове или акции във 
ФАИ, може, самостоятелно или чрез 
посредник, включително лице, 
управляващо ФАИ, на което е 
издадено разрешение в съответствие 
с настоящата директива, да предлага 
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на пазара тези акции или дялове на 
инвеститори в дадена държава-
членка в съответствие с 
националното й право, когато това 
предлагане на пазара не е по 
инициатива на управляващото ФАИ 
лице, което управлява този ФАИ.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лица, управляващи ФАИ, могат да 
получат разрешение да предоставят 
управленски услуги за всички или само 
за някои видове ФАИ.

2. Лица, управляващи ФАИ, могат да 
получат разрешение да предоставят 
управленски услуги за всички или само 
за някои видове ФАИ. ФАИ може да 
бъде управляван от едно лице, 
управляващо ФАИ.

Обосновка

Целта на това изменение е да се избегнат затрудненията при идентифицирането на 
управляващото ФАИ лице, което носи отговорност, или при предполагането на 
съвместна юридическа отговорност.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главното седалище на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да бъде в 
същата държава-членка, в която се 
намира неговото регистрирано 
седалище.

Главното седалище на лицето, 
управляващо ФАИ, трябва да бъде в 
същата държава-членка, в която се 
намира неговото регистрирано 
седалище. Когато лице, управляващо 
ФАИ, управлява един или повече ФАИ, 
се изисква разрешение за всеки 
засегнат ФАИ. 
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, които уточняват 
критериите за предоставяне на 
разрешение, наред с другото, по 
отношение на лицата, които 
отговарят за администрирането на 
лицата, управляващи ФАИ.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява 
компетентните органи на държавата-
членка по произход преди въвеждането 
на всякаква промяна по отношение на 
информацията, предоставена в 
първоначалното заявление, която 
може съществено да повлияе на 
условията, при които е издадено 
разрешението за упражняване на 
дейност, по-специално промени в
инвестиционната стратегия и политика 
на всеки ФАИ, управляван от него,
промени в правилника на ФАИ или в 
учредителните документи, както и в 
самоличността на всеки 
допълнителен ФАИ, който лицето, 
управляващо ФАИ, възнамерява да 
управлява.

Лицето, управляващо ФАИ, уведомява
компетентните органи на държавата-
членка по произход преди въвеждането 
на каквито и да е съществени 
промени в условията за първоначално 
разрешение или регистрация, по-
специално промени в програмата за 
дейност на лицата, управляващи 
ФАИ, или инвестиционната стратегия и 
политика на всеки ФАИ, управляван от 
него.

Лицето, управляващо ФАИ, 
информира компетентния орган за 
всяка промяна, засягаща лицата, 
които ефективно осъществяват 
дейността на лицето, управляващо 
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ФАИ.
В рамките на месец след получаване на 
това уведомление компетентните органи 
одобрява, налагат ограничения или 
отхвърлят тези промени.

В рамките на месец след получаване на 
това уведомление компетентните органи 
одобряват, налагат ограничения или 
отхвърлят тези промени. В надлежно 
обосновани случаи компетентните 
органи отхвърлят промени по 
отношение на инвестиционната 
стратегия и политика на ФАИ или 
промени по отношение на правилника 
или учредителните документи, ако 
инвеститорите са дали съгласие за 
тях.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никой инвеститор няма право на 
преференциално третиране, освен ако 
това не е оповестено в правилника на 
ФАИ или в учредителните документи.

Никой инвеститор няма право на 
съществено преференциално третиране 
спрямо други инвеститори, свързани 
със същия ФАИ, освен ако естеството 
и характерът на това преференциално 
третиране са упоменати в правилника 
на ФАИ или в учредителните 
документи.

Обосновка

Изискваният на директивата за оповестяването на самоличността на 
инвеститорите не следва да се прилага в случай на условия, различни от 
стандартните. Тук би имало риск от нарушаване на правилата на ЕС за защита на 
данните. Имената следва да се оповестяват единствено на правоимащите органи на 
базата на строга поверителност, но не и на други инвеститори или на обществото.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, уточняващи критериите, които 
трябва да бъдат използвани от 
компетентните органи, когато 
преценяват дали лицето, управляващо 
ФАИ, спазва задължение си по 
параграф 1.

2. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, уточняващи критериите, които 
трябва да бъдат използвани от 
компетентните органи, когато 
преценяват дали лицето, управляващо 
ФАИ, спазва задължението си по 
параграф 1. 

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

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, предвидени в настоящия 
параграф, са подходящи с оглед на 
естеството, мащаба и сложността 
на ФАИ.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинеи 1 а, 1 б и 1 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицето, управляващо ФАИ, определя 
и прилага разумни политики и 
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практики за определяне на 
възнагражденията, които са в 
съответствие с ефективното 
управление на риска и създаването на 
дългосрочна стойност.
Лицето, управляващо ФАИ, 
информира компетентните органи на 
държавите-членки за 
характеристиките на своите 
политики и практики за определяне 
на възнагражденията.
Компетентните органи на 
държавите-членки могат да реагират 
и да предприемат подходящи 
корективни мерки, за да 
противодействат на рискове, които 
може да възникнат в резултат от 
това, че лице, управляващо ФАИ, не 
прилага разумни политики и 
практики за определяне на 
възнагражденията.

Обосновка

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example.  Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report.
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Изменение 36

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки:

3. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове:

а) които допълнително уточняват вида 
на конфликти на интереси, посочени в 
параграф 1;

а) които допълнително уточняват вида 
на конфликти на интереси, посочени в 
параграф 1;

б) които уточняват уместни стъпки, 
който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да предприемат във връзка с 
вътрешните и организационните 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, разрешават и 
оповестяват конфликти на интереси.

б) които уточняват уместни стъпки, 
който лицата, управляващи ФАИ, 
следва да предприемат във връзка с 
вътрешните и организационните 
процедури, за да установяват, 
предотвратяват, разрешават и 
оповестяват конфликти на интереси.

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

Изменение 37

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени и 
подлежат на отделен преглед.

1. Лицата, управляващи ФАИ, 
гарантират, че функциите по управление 
на риска и на портфейла са разделени, 
доколкото това е подходящо и 
съизмеримо с оглед на естеството, 
мащаба и сложността на лицата, 
управляващи ФАИ, и естеството, 
мащаба и сложността на ФАИ, 
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който управляват.

Обосновка

Изискването за отделна функция по управление на риска следва да бъде съразмерно на 
рисковете, представени от лицето, управляващо ФАИ, и фондовете, които то 
управлява. 

Изменение 38

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното:

5. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи следното:

Изменение 39

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи:

3. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, допълнително определящи:

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, и

а) изискванията за управление на 
ликвидността, посочено в параграф 1, и

б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, които 
изкупуват обратно дялове или акции по-
често от веднъж на половин година.

б) по-специално, изискванията за 
минимална ликвидност за ФАИ, които 
изкупуват обратно дялове или акции по-
често от веднъж на половин година.

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

Изменение 41

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Параграфи 1 до 3 не се прилагат за 
ФАИ от затворен тип.

Обосновка

Управлението на ликвидността във връзка с евентуални искания за обратно 
изкупуване не се изискват за фонд от затворен тип, като инвеститорите нямат 
право да реализират своята инвестиция от активите на фонда. 
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
търгуеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията 
приема правоприлагащи мерки, 
определящи изискванията в следните 
области:

С цел да се гарантира съответствие 
между секторите и да се премахне 
несъответствието между интересите на 
дружества, които пакетират кредити в 
търгуеми ценни книжа и други 
финансови инструменти (инициатори), и 
лицата, управляващи ФАИ, които 
инвестират в тези ценни книжа или 
финансови инструменти от името на 
един или повече ФАИ, Комисията е 
оправомощена да приема, в 
съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи изискванията в 
следните области:

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

а) изисквания, на които трябва да 
отговаря инициаторът, за да могат 
лицата, управляващи ФАИ, да 
инвестират в ценни книжа или други 
финансови инструменти от този вид, 
емитирани след 1 януари 2011 г., от 
името на един или повече ФАИ, 
включително изисквания, които 
гарантират, че инициаторът запазва 
нетен икономически интерес от най-
малко 5 %;

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от лицата, 
управляващи ФАИ, които инвестират в 
тези ценни книжа или финансови 
инструменти от името на един или 
повече ФАИ.

б) качествени изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени от лицата, 
управляващи ФАИ, които инвестират в 
тези ценни книжа или финансови 
инструменти от името на един или 
повече ФАИ.

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

Изменение 43

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
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.

Когато стойността на портфейлите на 
ФАИ, управлявани от лице, 
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. Въпреки това, 
изискваната обща сума на 
първоначалния капитал и на 
допълнителната сума не надхвърля 
10 000 000 евро.

Изменение 44

Предложение за директива
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 сертифициран
оценител, който е функционално 
независим от лицето, управляващо 
ФАИ, който да определя стойността на 
придобитите от ФАИ активи и 
стойността на акциите и дяловете на 
ФАИ.

Изменение 45
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато не се използва външен 
оценител, компетентните органи на 
държава-членка по произход може да 
поискат управляващото ФАИ лице да 
организира проверката на своите 
процедури по оценяване и/или оценки 
от външен оценители или, по 
целесъобразност, от одитор.

Изменение 46

Предложение за директива
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 е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално 
условията за сертифицирането на 
оценителите и принципите на 
критериите за оценка по смисъла на 
параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка;

а) да получава всички плащания на 
инвеститорите при подписването на 
дялове или акции на ФАИ, управляван 
от управляващото ФАИ лице, и да ги 
осчетоводява от името на 
управляващото ФАИ лице в отделна 
сметка;

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

б) да съхранява всички финансови 
инструменти, притежавани от ФАИ, а 
именно:
(i) да съхранява всички финансови 
инструменти, които могат да бъдат 
държани, и да предприема адекватни 
мерки, за да осигури защитата на 
правата на собственост на ФАИ, по-
специално в случай на 
неплатежоспособност на 
депозитаря, включително мерки, с 
които да гарантира, че тези 
финансови инструменти са 
регистрирани в книгите на 
депозитаря в отделни сметки или 
обща отделна сметка за няколко 
ФАИ, така че в случай на 
неизпълнение на депозитаря, те да 
могат да бъдат ясно определени като 
отделни от активите на депозитаря;
(ii) да поддържа архивите за 
удостоверяване на правото на 
собственост върху финансови 
инструменти, които не могат да 
бъдат държани въз основа на 
информацията, предоставена от
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управляващото ФАИ лице и външни 
доказателства за извършените 
сделки;

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово име 
лице.

в) да проверява дали собствеността 
върху всички други активи, в които 
инвестира ФАИ, е придобита от ФАИ 
или от управляващото го от негово име 
лице.

1а. В допълнение към функциите, 
посочени в параграф 1, депозитарят 
гарантира, че:
а) продажбата, емитирането, 
обратното изкупуване, откупуването 
и обезсилването на акции или дялове 
на ФАИ са извършени в съответствие 
с приложимото национално право и 
правилата или учредителните 
документи на ФАИ;
б) стойността на акциите или 
дяловете на ФАИ е изчислена в 
съответствие с приложимото 
национално право и правилата или 
учредителните документи на ФАИ;
в) при сделки, включващи активите 
на ФАИ, всички произтичащи от 
това суми са преведени в негова полза 
в рамките на обичайните срокове; и
г) доходът на ФАИ е приложен в 
съответствие с приложимото 
национално право и правилника на 
ФАИ.

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар.

2. Управляващо ФАИ лице не може да 
осъществява дейност като депозитар.

Депозитарят действа независимо и 
единствено в интерес на инвеститорите 
на ФАИ.

Депозитарят действа честно, 
справедливо, професионално,
независимо и в интерес на 
инвеститорите на ФАИ.

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 

3. Депозитарят е:
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и осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена).

а) кредитна институция с регистрирано 
седалище на територията на Общността, 
която е получила разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 2006/48/ЕО 
или
б) инвестиционно дружество, което е 
получило разрешение за 
осъществяване на дейност в 
съответствие с Директива 
2004/39/ЕО.
3а. Когато ФАИ, управляван от 
управляващо ФАИ лице, на което е 
издадено разрешение, е със седалище в 
трета страна, депозитарят трябва 
да е със седалище в Съюза, освен ако са 
изпълнени всички от следните 
условия:
а) компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице и тези на 
третата страна, където е установен 
ФАИ, да са подписали споразумения за 
сътрудничество и обмен на 
информация;
б) правото на третата страна, 
където е установен ФАИ да е в 
съответствие със стандартите, 
определени от международните 
организации;
в) третата страна, в която е 
установен ФАИ да е обект на 
решение, взето съгласно буква д), в 
което се заявява, че депозитарите, 
установени в тази страна подлежат 
на ефективно пруденциално 
регулиране и надзор, които са 
еквивалентни на разпоредбите, 
установени в правото на Съюза;
г) третата страна, в която е 
установен ФАИ, е обект на решение, 
взето съгласно буква д), в което се 
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заявява, че стандартите за 
предотвратяване на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма 
са еквивалентни на стандартите, 
установени в правото на Съюза;
д) държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице е сключила 
споразумение с третата страна, 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.

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

4. Депозитарите могат да делегират 
задачите си, освен функциите по 
наблюдение и надзор на своите под-
депозитари. Депозитарят не може да 
делегира своите функции в такава 
степен, при която той става 
дружество „пощенска кутия“. 
Подобно делегиране на отговорност 
възниква само в един случай. Няма 
редица задължения.
4а. Депозитарите зачитат най-
добрите практики и действат с 
необходимите умения, грижа и 
старание при подбора, определянето, 
периодичния преглед и постоянния 
надзор на своята дейност на всяко 
трето лице, на което те са 
делегирали своите задачи, както е 
посочено в настоящия параграф.

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 
умишлено или небрежно неизпълнение 
на задълженията му, произтичащи от 
настоящата директива, или на тяхното 
неправилно изпълнение с изключение 
на случаите, при които тази загуба 
възниква в резултат на непреодолима 
сила.

При загуба на финансови инструменти, При загуба на финансови инструменти, 
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съхранявани от него, депозитарят може 
да се освободи от отговорност 
единствено, ако той не е бил в 
състояние да избегне възникналата 
загуба.

съхранявани от него, депозитарят може 
да се освободи от отговорност 
единствено, ако той може да докаже, 
че загубата е била причинена от 
външно събитие и не е била 
предвидима и че той не е бил в 
състояние да избегне възникналата 
загуба.

Отговорността на депозитаря пред 
лицето, управляващо ФАИ, и 
инвеститорите не се влияе от факта, 
че той е взел решение да извърши 
еднократно делегиране на получила 
разрешение трета страна, например 
поддепозитар или под-попечител, на 
част от своите задачи. 
Следователно, при загуба на 
финансови инструменти, съхранявани 
от депозитаря в рамките на 
изпълнението на негово първично 
задължение, без да се засяга 
националното право, депозитарят 
връща активите на ФАИ без 
необосновано забавяне. Това изискване 
се прилага без да се накърнява 
съдебното производство. 

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица, 
в зависимост от характера на 
правоотношението между 
депозитаря, управляващото ФАИ 
лице и инвеститорите. Делегирането 
в съответствие с параграф 4 не се 
отразява върху отговорността на 
депозитаря.

Отговорността пред инвеститорите на 
ФАИ може да се търси пряко или 
косвено чрез управляващите ФАИ лица.

5a. Чрез дерогация от параграф 5 
когато депозитарят няма право, 
съгласно законите на държавата, 
където управляващото ФАИ лице 
инвестира от името на ФАИ, или не 
може да упражнява своите 
попечителски функции поради 
непредвидимо външно събитие, 
депозитарят може да се освободи от 
собствената си отговорност, 
включително за загуба на финансови 
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инструменти, ако е в състояние да 
докаже, че е изпълнил своите 
задължения за добра грижа, както са 
посочени в параграф 4а. Подобно 
делегиране на отговорност може да 
възникне само в един случай. Няма 
редица задължения.
5б. Чрез дерогация от параграф 5 
когато договорът между депозитаря 
и основен брокер или под-попечител 
позволява прехвърлянето и 
повторното използване на активи в 
съответствие с правилника на ФАИ, 
депозитарят може да се освободи от 
собствената си отговорност, ако е в 
състояние да докаже, че е изпълнил 
своите задължения за добра грижа, 
както са посочени в параграф 4а.
Договорът между управляващото 
ФАИ лице и депозитаря налага 
задължението управляващото ФАИ 
лице да бъде информирано за всяко 
договорно условие, което позволява 
прехвърлянето и повторното 
използване на активи в съответствие 
с правилника на ФАИ преди 
изпълнението на договора. 
Преди да инвестират във ФАИ, 
инвеститорите получават 
информация относно тази клауза, 
която се актуализира относно 
идентичността на третата страна. 
По-специално, инвеститорите 
получават информация за всяко 
евентуално прехвърляне на 
отговорност на третата страна, 
включително в случай на загуба на 
финансови инструменти. В такъв 
случай, срокът за възстановяване 
съответства на условията на 
договора между депозитаря и 
третата страна.
5в. Депозитарят предоставя по 
искане на компетентните органи на 
своята държава-членка по произход 
достъп до всяка информация, която е 
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получил при изпълнение на 
задълженията си и която може да 
бъде необходима на компетентните 
органи, за да упражняват надзор над 
управляващото ФАИ лице. Ако 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице е различна 
от тази на депозитаря, 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
депозитаря съобщават без отлагане 
получената информация на 
компетентните органи на 
държавата-членка по произход на 
управляващото ФАИ лице.
5г. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, които допълнително 
определят задълженията и 
отговорностите на депозитарите, 
както и условията, при които 
депозитар на ФАИ може да делегира 
някои от своите функции на трета 
страна.
5д. Всяко определяне на депозитар 
подлежи на одобрение от 
компетентния орган на държавата-
членка по произход на управляващото 
ФАИ лице. Компетентният орган 
може да позволи определянето на 
повече от един депозитар, когато е 
убеден, че това няма да засегне 
правилното изпълнение на всички 
задължения на депозитаря, 
предвидени в настоящата директива.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В никакъв случай фактът, че 
управляващото ФАИ лице е делегирало 

2. никакъв случай фактът, че 
управляващото ФАИ лице е делегирало 
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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.

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 
той става дружество „пощенска 
кутия“.

Обосновка

Това поясняващо изменение също е предложено от Доклада на Gauzès и се счита за 
подходящо. 

Изменение 49

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
следното:

Комисията е оправомощена да приема, 
в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи следното:

а) условията за одобряване на 
делегирането;

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.

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 ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Изменение 50
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят за всеки управляван от тях 
ФАИ годишен доклад за всяка 
финансова година. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година.

1. Управляващите ФАИ лица 
предоставят за всеки управляван от тях 
ФАИ годишен доклад за всяка 
финансова година. Годишният доклад се 
предоставя на инвеститорите и 
компетентните органи не по-късно от 
четири месеца след края на финансовата 
година или в случая на ФАИ, който 
инвестира в друг ФАИ и който 
изисква информация от годишните 
доклади или междинните доклади на 
този друг ФАИ, за да изготви 
годишния си доклад, не по-късно от 
шест месеца след края на 
финансовата година.

Обосновка

Фондовете за дялово участие на фондове изготвят своите годишни доклади на базата 
на най-актуалната финансова информация, получена от базови фондове за дялово 
участие, в които те инвестират.  Тези базови фондове не могат да публикуват 
своите годишни доклади или финансова информация навреме, така че да може 
фондът или фондовете да спазят задължителния четиримесечен срок във връзка с 
изготвянето на собствения му годишен доклад.  Поради тази причина, фондовете на 
фондове се нуждаят от допълнително време, за да приключат с изготвянето на 
своите годишни доклади. 

Изменение 51

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информацията, посочена в член 20, 
доколкото е изменена през 
финансовата година, обхваната от 
доклада, като размера на 
възнагражденията, разделени на 
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фиксирани и променливи 
възнаграждения, изплатени от 
управляващото ФАИ лице и, по 
целесъобразност, от ФАИ на 
висшите изпълнителни ръководители 
и други служители, имащи 
съществено въздействие върху 
излагането на дружеството на риск;

Изменение 52

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) годишния доклад за оценка във 
връзка с дружествата, включени в 
портфейла на всеки ФАИ;

Обосновка

Във всички търговски дружества (ФАИ не се изключват), годишният (управляващо 
ФАИ лице) доклад е документът, който се чете най-вече от инвеститорите. 

Изменение 53

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 
трябва да бъде проверена и заверена от 
едно или повече лица, имащи право по 
закон да одитират счетоводни 
документи в съответствие с Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на 
Съвета и за отмяна на Директива 

3. Счетоводната информация, 
съдържаща се в годишния доклад, 
трябва да бъде изготвена в 
съответствие със стандартите и 
принципите, предвидени в правилата 
или инструментите, приложими към 
ФАИ по отношение на учредяването 
и сливанията,и трябва да бъде
проверена и заверена от едно или повече 
лица, имащи право по закон да одитират 
счетоводни документи в съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
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84/253/ЕИО на Съвета. Докладът на 
одитора заедно с евентуалните резерви 
се препечатва без съкращения в 
годишния отчет.

относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за 
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на 
Директива 84/253/ЕИО на Съвета. 
Докладът на одитора заедно с 
евентуалните резерви се препечатва без 
съкращения в годишния отчет.

Обосновка

Тъй като в случай на самооценка (виж обосновка към изменение 15), счетоводната 
информация не следва да бъде одитирана. Независимо от това, дружествата, 
включени в портфейла на ФАИ, могат да съставят финансов доклад за одитни цели, 
когато това е необходимо.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези мерки са адаптирани към 
вида на управляващото ФАИ лице, за 
което те се отнасят.

4. Комисията е оправомощена да
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, допълнително определящи 
формата и съдържанието на годишния 
доклад. Тези актове са подходящи и 
съразмерни и са адаптирани към вида 
на управляващото ФАИ лице, за което 
те се отнасят, и към ФАИ, за които се 
отнася докладът, като се вземат 
предвид различния размер, ресурсите, 
сложността, естеството, 
инвестициите, инвестиционните 
стратегии и техники, структурите и 
инвеститорите на различни видове 
управляващи ФАИ лица и управлявани 
от тях ФАИ.
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 56

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
получаването на следната информация 
от инвеститорите на ФАИ преди те да 
инвестират във ФАИ, както и на 
последващи изменения:

1. Управляващите ФАИ лица осигуряват 
предоставянето на следната 
информация на инвеститорите на ФАИ 
преди те да инвестират във ФАИ, както 
и на последващи изменения:

Обосновка

Привеждане в съответствие с ПКИПЦК и ДПФИ. 

Изменение 57

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на всички
активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на всички
рискове, свързани с тях, на всички 
приложими инвестиционни 

а) описание на инвестиционната 
стратегия и целите на ФАИ, на 
видовете активи, в които ФАИ може да 
инвестира, и на техниките, които той 
може да прилага, както и на рисковете, 
свързани с тях, на всички приложими 
инвестиционни ограничения, на 
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ограничения, на обстоятелствата, при 
които ФАИ може да използва ливъридж, 
на позволените видове и източници на 
ливъридж и на свързаните с това 
рискове, както и на всички ограничения 
за използването на ливъридж;

обстоятелствата, при които ФАИ може 
да използва ливъридж, на позволените 
видове и източници на ливъридж и на 
свързаните с това рискове, както и на 
всички ограничения при използването 
на ливъридж;

Обосновка

Практически невъзможно е да бъдат разкрити „всички“ активи, в които ФАИ може 
да инвестира и предложеното изменение следва това в Компромисното предложение 
на шведското председателство. Останалите изменения са следствие от това. 

Изменение 58

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери;

з) описание на всички такси, комисиони 
и разходи, които пряко или косвено се 
поемат от инвеститорите, и на техните 
максимални размери или ставки, 
заедно с описание на такси, 
комисиони и разходи, платени през 
последните дванадесет месеца;

Изменение 59

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) описание на предишните 
резултати на ФАИ от започването 
на дейност до последната извършена 
оценка;
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Обосновка

Информацията, предоставяна на инвеститорите, трябва да бъде всеобхватна, с 
оглед на поетите рискове. По-специално, информацията за резултатите на ФАИ, но 
също така и на управляващото ФАИ лице, е ключов елемент за вземането на 
инвестиционно решение. Тази информация много често е частична или подвеждаща. 
Информацията за таксите, които са действително платени и за източниците на 
средства също е необходима за вземането на разумно решение. Месечната 
информация за рисковия профил на ФАИ също ще помогне на инвеститорите да 
управляват своя риск. 

Изменение 60

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ информация относно:

2. Управляващите ФАИ лица 
периодично предоставят на 
инвеститорите за всеки управляван от 
тях ФАИ, който позволява обратно 
изкупуване по избор на 
инвеститорите, информация относно:

Обосновка

Частните фондове, инвестиращи в други фондове за дялово участие на фондове (и 
частните фондове за дялово участие) инвестират в ниско ликвидни инвестиции и не 
предоставят права на обратно изкупуване на инвеститорите. Когато 
инвеститорите нямат право на обратно изкупуване, не би следвало да е необходимо 
да има периодично оповестяване на данни във връзка с ниско ликвидни активи или 
ликвидност. 

Изменение 61

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че ФАИ се продават на 
пенсионни фондове, трябва да се 
обърне внимание на специфичните 
рискове, свързани с такова вложение. 
Освен това в този случай 
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документите, които трябва да бъдат 
издадени на инвеститорите, се 
преодставят и на носителите на 
пенсионни права, на техните 
представители или на посочени от 
същите специализирани 
консултанти.

Обосновка

Пенсионните фондове носят особена отговорност, тъй като от тях все по-често се 
изисква да изпълняват задачи, свързани с публични услуги, под формата на осигуряване 
на пенсии за старост за служители. Поради тази причина, в случай, че изобщо имат 
право да влагат капитали във ФАИ, са необходими особени задължения за разкриване 
на информация. При това е важно да се предотврати, от първичните инвеститори, 
т.е. от бенефициентите, да се скрива съществена информация относно контрола на 
техния управител на имуществото, респ. на пенсионния фонд.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2.
Тези мерки са адаптирани към вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

3. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално 
задълженията на управляващите ФАИ 
лица за предоставяне на информация и 
честотата, с която се прави това 
оповестяване по смисъла на параграф 2, 
при отчитане на вида на 
управляващото ФАИ лице, за което те 
се отнасят.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Изменение 63

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) фактическия рисков профил на ФАИ 
и способите за управление на риска, 
прилагани от управляващото ФАИ лице, 
за управлението на този рисков профил;

в) фактическия рисков профил на ФАИ, 
включително равнището на 
използвания ливъридж, и способите за 
управление на риска, прилагани от 
управляващото ФАИ лице, за 
управлението на този рисков профил;

Обосновка

Компетентните органи трябва да разполагат с цялостна картина на ФАИ и 
управляващото ФАИ лице. 

Изменение 64

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) структурата на таксите и 
сумите, платени на управляващото 
ФАИ лице;

Обосновка

Компетентните органи трябва да разполагат с цялостна картина на ФАИ и 
управляващото ФАИ лице. Структурата на таксите е важна като решаващ фактор 
за риска. 

Изменение 65

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) данни за резултатите на ФАИ, 
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включително оценка на активите.

Обосновка

Компетентните органи трябва да разполагат с цялостна картина на ФАИ и 
управляващото ФАИ лице. 

Изменение 66

Предложение за директива
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 е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, допълнително определящи 
задълженията за докладване, посочени в 
параграф 1, параграф 2 и параграф 3, 
които може да бъдат адаптирани и 
допълнени в светлината на развиващите 
се финансови техники, както и тяхната 
честота.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията също така е 
оправомощена да приема, в 
съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове по отношение на вида 
информация, която е публично 
оповестена съгласно параграф 3a.

Изменение 68
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Управляващо ФАИ лице, което 
управлява един или повече ФАИ, 
използващи ливъридж на значителна 
за системата база, предоставя на 
компетентните органи на своята 
държава-членка по произход 
информация относно общото 
равнище на ливъридж, осъществяван 
от всеки ФАИ, управляван от него, 
разбивка между ливъриджа, който 
възниква от заемането на пари или 
ценни книжа и ливъриджа, включен 
във финансови деривативи и, когато е 
известна, степента, в която тези 
активи са били повторно използвани 
съгласно договорености във връзка с 
ливъридж.
Тази информация включва 
самоличността на петте най-големи 
източника на заети пари или ценни 
книжа за всеки от ФАИ, управлявани 
от управляващото ФАИ лице и 
размерите на получения ливъридж от 
всяко от тези образувания за всеки от 
ФАИ, управлявани от управляващото 
ФАИ лице.

Обосновка

Това изменение е предложено в Компромисното предложение на шведското 
председателство, което считаме за уместно. 

Изменение 69

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки гарантират, 
че компетентните органи на 
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държавата-членка по произход на 
управляващо ФАИ лице, имат достъп 
до информация за използването на 
къси продажби за сметка на ФАИ, 
управляван от управляващо ФАИ 
лице, с цел установяване на степента, 
в която използването на къси 
продажби допринася за натрупването 
на системен риск във финансовата 
система или рискове от 
нестабилност на пазарите. 
Компетентните органи на 
държавата-членка по произход 
гарантират също, че тази 
информация, събрана по отношение 
на всички управляващи ФАИ лица, 
върху които те осъществяват надзор, 
е на разположение на другите 
компетентни органи, Европейския 
комитет на регулаторите на ценни 
книжа (CESR), създаден с Решение 
2009/77/ЕО на Комисията от 23 
януари 2009 г. 1 и ЕССР, създаден с 
Регламент …/…/ЕО чрез процедурите, 
предвидени в член 46 за надзорно 
сътрудничество.
________________
1 ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.

Обосновка

Считаме за неуместно да регулираме отделно късите продажби, осъществявани от 
управляващи ФАИ лица. Отбелязваме, че Обяснителният меморандум към 
директивата признава, че късите продажби не са изключителен прерогатив на 
управляващите ФАИ лица и че Комисията разглежда късите продажби в по-широк 
план. Освен това, отбелязваме, че това е било признато в Компромисното решение на 
шведското председателство, което замества изискване за събиране на информация и 
от Доклада на Gauzès, който признава, в изменение 13, че късите продажби следва да 
действат като хармонизирана регулаторна рамка. 

Изменение 70

Предложение за директива
Член 21 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a

Поверителност
Настоящата директива по никакъв 
начин не възпрепятства управляващо 
ФАИ лице да уведоми своя 
компетентен орган, че определена 
информация, предоставена от него 
съгласно настоящата директива, е 
търговска тайна или поверителна 
информация, без с това да се засяга 
способността на компетентния 
орган да споделя информацията с 
други компетентни органи съгласно 
настоящата директива.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално 
изискванията за предоставяне на 
информация по отношение на 
ливъриджа и честотата, с която тази 
информация се предоставя на 
компетентните органи и се оповестява 
на инвеститорите.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Изменение 72

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки по произход 
гарантират, че цялата информация, 
която е получена в съответствие с 
членове 21 и 24, обобщена по 
отношение на всички управляващи 
ФАИ лица, върху които те упражняват 
надзор, се предоставя на разположение 
на други компетентни органи на 
територията на Съюза, на ЕОЦКП и 
на ЕССР. Компетентните органи на 
държавите-членки по произход 
предоставят информация незабавно 
чрез установената в член 46 процедура 
за сътрудничество във връзка с надзора. 
Те предоставят незабавно информацията 
чрез посочения механизъм и двустранно 
на други пряко заинтересовани 
държави-членки, ако управляващо ФАИ 
лице, за което те отговарят, може 
потенциално да представлява важен 
източник на риск от контрагента за 
кредитна институция или друга 
институция със значение за цялата 
система в друга държава-членка.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Не е подходящо Комисията да заложи единно ограничение на равнище ЕС, тъй като 
то би билo несъразмерно и би пренебрегнало голямото разнообразие от структури и 
стратегии в рамките на сектора на управляващите ФАИ лица. То би могло да се 
окаже и проциклично в случай на спад. Вместо това, тази компетентност би 
следвало да бъде на органите на държавата-членка за всеки конкретен случай. 

Изменение 74

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При извънредни обстоятелства и 
когато това е необходимо за 
осигуряване на стабилността и целостта 
на финансовата система компетентните 
органи на държавата-членка по 
произход на лицата, управляващи 
ФАИ, могат да налагат ограничения за 
равнището на ливъридж, което могат да 
използват лицата, управляващи ФАИ. 
Държавата-членка по произход на 
ФАИ, ЕОЦКП, ЕССР и Комисията 
следва да бъдат информирани за всяка 
подобна мярка.
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Обосновка

Не е подходящо Комисията да заложи единно ограничение на равнище ЕС, тъй като 
то би билo несъразмерно и би пренебрегнало голямото разнообразие от структури и 
стратегии в рамките на сектора на управляващите ФАИ лица. То би могло да се 
окаже и проциклично в случай на спад. Вместо това, тази компетентност би 
следвало да бъде на органите на държавата-членка за всеки конкретен случай. 

Изменение75

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхват Обхват
1. Настоящият регламент се прилага
когато:

1. Настоящият регламент се прилага 
когато:

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

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

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

б) лица, управляващи ФАИ, са 
сключили споразумение с едно или 
повече други управляващи ФАИ лица, 
което би могло да позволи на 
управлявани от тях ФАИ, да придобият 
контролен пакет, например при 
придобиване на 10%, 20%, 30% или 
50% или повече от правата на глас в
емитента или в дружество, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, в зависимост от случая.

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

2. Членове 26−30 не се прилагат, 
когато съответният емитент или 
дружество,чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар − 
включително зависими дружества, 
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оборот, непревишаващ 50 млн. евро, 
и/или годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. евро, в които работят по-
малко от 250 лица.

наема по-малко от 50 лица.

Изменение 76

Предложение за директива 
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за придобиването на 
контролния пакет на дружества, 

чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар

Уведомяване за придобиването на 
значително участие в дружества, 

чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар

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

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.

Държавите-членки гарантират, че 
всеки път, когато управляващо ФАИ 
лице, действайки самостоятелно или 
съвместно, започне да държи чрез 
един или няколко ФАИ, управлявани 
от него, 10%, 20%, 30% или 50% от 
правата на глас на емитент или 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, то 
предоставя предвидената в параграф 
2 информация на емитента или 
дружеството, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, в 
зависимост от случая, на 
представителите на своите 
служители или, когато няма такива 
представители, на самите 
служители, на компетентния орган 
на управляващото ФАИ лице и на 
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компетентния орган на държавата-
членка, където е установен 
емитентът или дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар.

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

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

2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
информация:

2. Изискваното съгласно параграф 1 
уведомление съдържа следната 
информация:

а) изменението в разпределението на 
правата на глас;

а) изменението в разпределението на 
правата на глас;

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

б) условията, при които е достигнат 
контролният пакет, включително 
информация за цялостното 
установяване на самоличността на 
отделните участващи управляващи 
ФАИ лица, ФАИ и акционери и на 
лицата, действащи в съгласие с тях, 
което и да е физическо или 
юридическо лице, имащо право да 
упражнява права на глас от тяхно 
име и, ако е приложимо, веригата от 
предприятия, чрез които 
действително се притежават 
правата на глас;

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

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

Изменение 77

Предложение за директива
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a

Капиталова адекватност в целеви 
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дружества
За да бъде избегната евентуална 
разпродажба на активи, нетните 
активи на целево дружество, 
контролирано от ФАИ, трябва да 
бъдат в съответствие с разпоредбите 
на режима за капиталова 
адекватност по Втората директива 
за дружествено право.

Обосновка

Разпоредбите в буква a) на член 15, параграф 1) от Втора директива 77/91/ЕИО на 
Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите и разпоредбите на член 1, 
параграф 4), буква б) и член 1, параграф 5) от Директива 2006/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за изменение на Директива 77/91/ЕИО 
на Съвета, при прилагането им спрямо акционерни дружества, биха могли да 
съдействат за предотвратяване на разпродажбата на активи като отнемане на 
имуществото само за заплащане на задължението по придобиване, като 
същевременно се оставя достатъчна свобода за основателни стратегически 
преструктурирания. 

Изменение 78

Предложение за директива 
Член 28 – параграф 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 

1. В допълнение към член 27, когато 
лице, управляващо ФАИ, действайки 
самостоятелно или заедно с други 
управляващи ФАИ лица, придобие 
контролен пакет в емитент или в
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, 
държавите-членки осигуряват 
предоставяне от страна на лицата, 
управляващи ФАИ, на предвидената в 
настоящия параграф информация на 
емитента или на дружеството, чиито 
ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, на съответните им 
акционери и на представители на 



AD\815631BG.doc 63/76 PE438.149v03-00

BG

лица. наетите лица, а когато не съществуват 
такива представители − на самите наети 
лица.
По отношение на емитентите, 
лицата, управляващи ФАИ, 
предоставят на съответния 
емитент, на неговите акционери и на 
представителите на наетите лица 
информацията, посочена в член 6, 
параграф 3 от Директива 2004/25/ЕО.

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

По отношение на емитентите и 
дружествата, чиито ценни книжа не 
се търгуват на регулиран пазар, 
лицата, управляващи ФАИ, предоставят:

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

а) значителни планирани 
освобождавания от активи;

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

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

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

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

По отношение на дружествата, 
чиито ценни книжа не се търгуват на 
регулиран пазар, управляващите ФАИ 
лица, предоставят на съответното 
дружество, чиито ценни книжа не се 
търгуват на регулиран пазар, на 
неговите акционери и на 
представители на наетите лица 
следната информация:
г) идентификационни данни за лицата, 
управляващи ФАИ, които 
самостоятелно или въз основа на 
споразумение с други лица, 
управляващи ФАИ, са достигнали прага 
от 30 %;

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

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

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

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

жа) лицето(ата), упълномощено(и) за 
сключването на правни договорености 
по въпросите, свързани със 
стратегията на предприятието и 
политиката на заетост.

1 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

Изменение 79

Предложение за директива 
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:

2. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове за определяне на:

Изменение 80

Предложение за директива 
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 

заличава се
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допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 82

Предложение за директива 
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове за подробно определяне на 
съдържанието на информацията, която 
следва да се предоставя в съответствие с 
параграф 1 и параграф 2.

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



PE438.149v03-00 66/76 AD\815631BG.doc

BG

Изменение 83

Предложение за директива 
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато след придобиване на контролен 
пакет или след осигуряване на 
значително участие в 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.

Изменение 84

Предложение за директива 
Член 31 – параграф 3 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените в трета алинея 
правоприлагащи мерки компетентните 
органи могат да налагат ограничения 
или условия за предлагането на акции и 
дялове на ФАИ в съответствие с 
настоящия член.

Въз основа на посочените в трета алинея 
делегирани актове компетентните 
органи могат да налагат ограничения 
или условия за предлагането на акции и 
дялове на ФАИ в съответствие с 
настоящия член.

Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално вида 
на ограниченията или условията, които 
могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ, се приемат в 

Комисията е оправомощена да приема, 
в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално вида 
на ограниченията или условията, които 
могат да бъдат налагани при 
предлагането на ФАИ в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф.
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Изменение 85

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При условията на националното 
право, държавата-членка по произход 
на управляващото ФАИ лице може да 
позволи на управляващото ФАИ лице 
да предлага на нейната територия 
ФАИ, установен извън Съюза.
Когато ФАИ позволява обратно 
изкупуване по избор на 
инвеститорите, тази възможност 
зависи от това дали управляващото 
ФАИ лице е установено в Съюза, или 
от това дали съществува договор за 
сътрудничество и ефективен обмен 
на цялата приложима информация за 
наблюдение на системните рискове 
между:
а) компетентните органи на 
държавите-членки, в които се 
предлага ФАИ, и компетентните 
органи на третата заинтересована 
държава;
б) управляващото ФАИ лице, и 
неговия надзорен орган;
в) надзорния орган на управляващото 
ФАИ лице и ЕОЦКП.

Обосновка

Новият параграф 4a, който дава възможност на отделните държави-членки да 
поддържат техни собствени изключения при предлагането, е от съществено значение 
за избягването на значително увреждане на пенсионните фондове на ЕС и други 
инвеститори, което би настъпило в противен случай, ако те не биха имали 
възможност за достъп до фондове, които не са управлявани в ЕС. 
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Изменение 86

Предложение за директива 
Член 33 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може в съответствие с 
предвидената в член 49, параграф 2 
процедура, да приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:

7. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове за определяне на:

Изменение 87

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е сключила 
споразумение с тази държава-членка, 
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.

Едно лице, управляващо ФАИ, може да 
предлага акции или дялове на ФАИ, 
установен в трета страна, само на 
професионални инвеститори, 
установени в държава-членка, ако 
третата страна е включена в списъка на 
ОИСР с юрисдикции, които са 
приложили по същество 
международно договорените данъчни 
стандарти.

Обосновка

Изискването страната, в която е установено ФАИ от трета страна, да има 
споразумение за обмен на информация с всяка държава-членка на ЕС, в която този 
фонд ще се предлага, е прекомерно натоварващо и има вероятност да наложи 
съществено практическо ограничение на възможността на държавите-членки да 
дават разрешение за предлагането на такъв ФАИ на техните територии при 
условията на националните изключения за частно предлагане. 
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Изменение 88

Предложение за директива 
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
страни в съответствие с параграф 1, 
буква б).

2. Комисията е оправомощена да
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално 
критериите за установяване на 
равностойността на стандартите и 
правилата за оценяване на третите 
държави в съответствие с параграф 1, 
буква б).

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

Изменение 89

Предложение за директива 
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на посочените в 
параграф 2 критерии Комисията може 
да приема в съответствие с 
процедурата по член 49, параграф 2 
правоприлагащи мерки, с които да се 
постановява, че стандартите и правилата 
за оценяване в законодателството на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

3. Въз снова на посочените в параграф 2 
критерии Комисията е оправомощена 
да приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, с които да се постановява, че 
стандартите и правилата за оценяване в 
законодателството на трета държава са 
равностойни на приложимите в Съюза. 
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Изменение 90

Предложение за директива 
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи 
мерки, определящи по-специално 
критериите за оценяване на 
равностойността на финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трети страна в съответствие с параграф 
1.

3. Комисията е оправомощена да
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, определящи по-специално 
критериите за оценяване на 
равностойността на финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трети страна в съответствие с параграф 
1.

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

Изменение 91

Предложение за директива 
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на посочените в параграф 
3 критерии Комисията приема в 
съответствие с процедурата по член 49, 
параграф 2 правоприлагащи мерки, с 
които се постановява, че финансовото 
регулиране, надзора и стандартите на 
трета страна са равностойни на 
приложимите в Общността.

4. Въз основа на посочените в параграф 
3 критерии Комисията е оправомощена
да приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, с които се постановява, че 
финансовото регулиране, надзора и 
стандартите на трета държава са 
равностойни на приложимите в Съюза.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

д) третата държава е сключила 
споразумение с държавата-членка, в 
която то кандидатства за разрешение за 
упражняване на дейност, което е в 
съответствие с установените в член 26 
от Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР стандарти и осигурява ефективен 
обмен на информация за данъчни цели.

Изменение 93

Предложение за директива 
Член 39 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема правоприлагащи 
мерки за определяне на:

2. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове за определяне на:

Изменение 94

Предложение за директива 
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 95

Предложение за директива 

Член 39 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

3. Въз основа на установените в 
параграф 2 критерии Комисията е 
оправомощена да приема, в 
съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, с които се установява, че:

Изменение 96

Предложение за директива
Член 39 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

а) законодателството на дадена трета 
държава относно финансовото 
регулиране и текущия надзор на лицата, 
управляващи ФАИ, е равностойно в 
разумна степен на разпоредбите на 
настоящата директива по отношение 
на управляващите ФАИ лица и на 
ФАИ от даден размер, вид или 
сложност, и се прилага ефективно;

Изменение 97

Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията приема, в съответствие с 5. Комисията е оправомощена да 
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посочената в член 49, параграф 2 
процедура правоприлагащи мерки 
относно процедурите за обмен на 
информация между компетентните 
органи.

приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове относно процедурите за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

Изменение 98

Предложение за директива 
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема правоприлагащи
мерки, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

3. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове, с които се уточняват подробно 
условията, съдържанието и 
периодичността на информацията, която 
следва да се обменя в съответствие с 
параграф 1.

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

Изменение 99

Предложение за директива 
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема правоприлагащи 
мерки по отношение на процедурите за 
проверки на място и разследвания.

4. Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 49 от 
настоящата директива, делегирани 
актове по отношение на процедурите за 
проверки на място и разследвания.
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Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Изменение 100

Предложение за директива 
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитет Делегирани актове

1. Комисията се подпомага от 
Европейския комитет по ценни 
книжа, създаден с Решение 
2001/528/EО на Комисията от 6 юни 
2001 г. за създаване на Европейския 
комитет по ценни книжа. 

1. Правомощията за приемане на 
делегирани актове, посочени в член 2, 
параграф 4, член 9, параграф 2, член 
10, параграф 3, член 11, параграф 5, 
член 12, параграф 3, член 13, член 16, 
параграф 4, член 18, параграф 4, член 
19, параграф 4, член 20, параграф 3, 
член 21, параграф 4, член 24, параграф 
2, член 25, параграф 3, член 28, 
параграф 2, член 29, параграф 4, член 
31, параграф 3, член 33, параграф 7, 
член 37, параграф 2, член 37, параграф 
3, член 38, параграф 3, член 38, 
параграф 4, член 39, параграф 2, член 
39, параграф 3, член 45, параграф 5, 
член 46, параграф 3, член 47, параграф 
4 и член 53, се предоставят на 
Комисията при спазване на 
условията, посочени в параграфи 2 и 3 
от настоящия член.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5 и член 7 
от Решение 1999/468/EО на Съвета 
от 28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, при 
спазване на разпоредбите на член 8 от 
него.

2. Делегирането на правомощия е със 
срок от три години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива и се удължава за 
тригодишни периоди по искане от 
Комисията, внесено най-късно един 
месец преди изтичане на срока за 
делегиране, освен ако Европейският 
парламент или Съветът представи 



AD\815631BG.doc 75/76 PE438.149v03-00

BG

възражение в срок от три месеца от 
искането. 

Срокът, предвиден в член 5, параграф 
6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя 
на три месеца.

Европейският парламент или 
Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по всяко 
време.

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.

3. Делегиран акт, който е приет 
съгласно настоящия член, влиза в сила 
само ако не е изразено възражение от 
Европейския парламент или Съвета в 
срок от три месеца.
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