Официален вестник
на Европейския съюз
Законодателство

Издание
на български език

ISSN 1830-3617

L 174

Година 54
1 юли 2011 г.

Съдържание

I

Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ
★

★

★

Цена: 7 EUR

BG

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви
2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (1) . . . . . . . .

1

Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекар
ствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на
фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно
ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

(1) Текст от значение за ЕИП
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I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви
2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010
(текст от значение за ЕИП)

разрешение на ЛУАИФ и надзора върху тях, за да се
осигури последователен подход по отношение на свър
заните с тях рискове и тяхното въздействие върху инвес
титорите и пазарите в Съюза.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

(3)

Неотдавнашните трудности на финансовите пазари
показаха също, че много от стратегиите на ЛУАИФ са
уязвими за някои или редица големи рискове, свързани
с инвеститорите, другите участници на пазара и пазарите.
С цел да се осигурят изчерпателни и общи правила за
надзор е необходимо да се установи рамка, посредством
която тези рискове могат да бъдат управлявани и която е
съобразена с широкия спектър от инвестиционни
стратегии и техники, използвани от ЛУАИФ. Следователно
настоящата директива следва да се прилага към ЛУАИФ,
които управляват всички видове фондове, които не
попадат в приложното поле на Директива 2009/65/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. за координиране на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно предприятията
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК) (4), независимо от правните или договорните
средства, съгласно които тази отговорност е възложена
на ЛУАИФ. ЛУАИФ не следва да имат право да
управляват ПКИПЦК по смисъла на Директива
2009/65/ЕО въз основа на разрешение по настоящата
директива.

(4)

Целта на настоящата директива е осигуряването на
вътрешен пазар за ЛУАИФ и създаването в рамките на
Съюза на хармонизирана и строга регулаторна и
надзорна рамка за дейностите на всички ЛУАИФ, вклю
чително такива със седалище в държава-членка (ЛУАИФ
от ЕС) и такива със седалище в трета държава (ЛУАИФ от
трета държава). Тъй като практическите последици и евен
туалните затруднения, които могат да възникнат в
резултат на хармонизираната регулаторна рамка и
вътрешния пазар за ЛУАИФ от трета държава, които
извършват дейности по управление и/или предлагане в
рамките на Съюза, и за ЛУАИФ от ЕС, които управляват
алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) от трета

като взеха предвид становището на Европейската централна
банка (1),
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни
фондове (ЛУАИФ) отговарят за управлението на
значително количество инвестирани активи в Съюза,
извършват значителна част от търговските операции на
пазарите на финансови инструменти и могат да оказват
съществено въздействие върху пазарите и дружествата, в
които инвестират.

(2)

Независимо че въздействието на ЛУАИФ върху пазарите,
на които извършват дейност, е като цяло положително,
неотдавнашните финансови трудности показаха как чрез
дейността си ЛУАИФ могат и да допринесат за разпро
странението или увеличаването на рисковете във финан
совата система. Несъгласуваните мерки на национално
равнище затрудняват тяхното ефективно управление.
Поради това настоящата директива има за цел установя
ването на общи изисквания, уреждащи издаването на

(1) ОВ C 272, 13.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ C 18, 19.1.2011 г., стр. 90.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 май
2011 г.

(4) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
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парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно
пазарите на финансови инструменти (1), и кредитните
институции,
лицензирани
съгласно
Директива
2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществя
ването на дейност от кредитните институции (2), не следва
да бъдат задължавани да притежават разрешение съгласно
настоящата директива, за да могат да предоставят инвес
тиционни услуги като например управление на индиви
дуални портфейли във връзка с АИФ. Въпреки това инвес
тиционните посредници следва да могат пряко или
косвено да предлагат дялове или акции от определен
АИФ или да продават такива дялове или акции на инвес
титори в Съюза само доколкото дяловете или акциите
могат да бъдат предлагани на пазара в съответствие с
настоящата директива. При транспониране на настоящата
директива в националното право държавите-членки следва
да вземат предвид регулаторната цел на това изискване и
следва да гарантират, че инвестиционните посредници,
установени в трета държава, които съгласно съответното
национално законодателство могат да предоставят инвес
тиционни услуги по отношение на АИФ, също попадат в
приложното поле на това изискване. Предоставянето на
инвестиционни услуги по отношение на АИФ от страна
на тези субекти не следва по никакъв начин да води до
фактическо заобикаляне на настоящата директива чрез
превръщането на ЛУАИФ в „пощенска кутия“, независимо
дали ЛУАИФ е установено в Съюза или в трета държава.

държава, са несигурни и е трудно да бъдат предвидени
поради липсата на опит в тази област, следва да бъде
създаден механизъм за преглед. Целта е след двугодишен
преходен период да започне да се прилага хармонизиран
паспортен режим за ЛУАИФ от трета държава, които
извършват дейности по управление и/или предлагане в
рамките на Съюза, както и за ЛУАИФ от ЕС, които
управляват АИФ от трета държава, след влизането в
сила на делегиран акт на Комисията във връзка с това.
Целта е този хармонизиран режим да съществува в
рамките на допълнителен преходен период от три
години едновременно с националните режими на
държавите-членки, при спазване на определени
минимални хармонизирани условия. Целта е след този
тригодишен период на съвместно съществуване прила
гането на националните режими да бъде прекратено при
влизането в сила на нов делегиран акт на Комисията.
(5)

Четири години след изтичането на крайния срок за транс
пониране на настоящата директива Комисията следва да
направи преглед на прилагането и приложното поле на
настоящата директива, като вземе предвид нейните цели,
и следва да оцени дали хармонизираният подход на
Съюза е породил продължаващо значително дестабили
зиране на пазара или не, както и дали действието на
настоящата директива е ефективно или не предвид прин
ципите на вътрешния пазар и на равнопоставеността.

(6)

Приложното поле на настоящата директива следва да бъде
ограничено до субекти, за които управлението на АИФ е
обичайна стопанска дейност и които набират капитал от
множество инвеститори с цел инвестирането на този
капитал в полза на тези инвеститори в съответствие с
определена инвестиционна политика, независимо дали
АИФ са от отворен или затворен тип, независимо от
правната форма на АИФ и от това, дали АИФ са
котирани или не.

(7)

Инвестиционните предприятия като например семейните
съдружия, които инвестират лични средства на инвес
титори, без да набират външен капитал, не следва да се
считат за АИФ съгласно настоящата директива.

(8)

Субектите, които не се считат за ЛУАИФ съгласно
настоящата директива, попадат извън нейното приложно
поле. Следователно настоящата директива не следва да се
прилага по отношение на холдингови дружества, както са
определени в нея. Въпреки това лица, управляващи
фондове за дялово участие или ЛУАИФ, управляващи
АИФ, чиито акции са допуснати за търгуване на
регулиран пазар, не следва да се изключват от нейното
приложно поле. Освен това, настоящата директива не
следва да се прилага по отношение на управлението на
пенсионни фондове, схеми за участие на служителите или
спестовни схеми, наднационални институции, национални
централни банки, национални, регионални или местни
органи на изпълнителната власт и органи или
институции, които управляват фондове за финансиране
на системите за социална сигурност и на пенсионните
системи, предприятия със специална цел дейности по
секюритизация или дейности, свързани със застрахо
вателни договори, както и по отношение на съвместни
предприятия.

(9)

Инвестиционните посредници, получили разрешително
съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския

1.7.2011 г.

(10)

Настоящата директива няма за предмет регулирането на
АИФ. Поради това регулирането на АИФ и надзорът
върху тях следва да може да продължи да се осъществява
на национално равнище. Регулирането на структурата или
състава на портфейлите на АИФ, управлявани от ЛУАИФ,
на равнището на Съюза би било непропорционално, а и
би било трудно да се осигури толкова мащабна хармо
низация поради изключителното разнообразие от АИФ,
управлявани от ЛУАИФ. Следователно настоящата
директива не възпрепятства държавите-членки да
приемат или да продължат да прилагат национални
изисквания по отношение на АИФ, установени на тяхна
територия. Фактът, че дадена държава-членка може да
наложи на установените на нейна територия АИФ допъл
нителни спрямо приложимите в други държави-членки
изисквания, не следва да възпрепятства ЛУАИФ, които
притежават разрешение, издадено от други държавичленки в съответствие с настоящата директива, да
упражняват правата си да предлагат на професионални
инвеститори в Съюза определени АИФ, установени
извън държавата-членка, която налага допълнителните
изисквания, и следователно по отношение на които тези
допълнителни изисквания не се прилагат и не е необ
ходимо да са спазени.

(11)

Няколко разпоредби от настоящата директива изискват
ЛУАИФ да осигурят спазването на изисквания, по
отношение на които в някои видове фондови структури
ЛУАИФ не носят отговорност. Пример за такива фондови
структури са тези, при които задължението за определяне
на депозитар се поема от АИФ или от друг субект,
действащ от негово име. В такива случаи ЛУАИФ няма
абсолютен контрол върху това, дали в действителност е

(1) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
(2) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
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определен депозитар, освен ако АИФ не е вътрешно
управляван. Тъй като АИФ не са предмет на регулиране
на настоящата директива, в нея не може да се съдържа
задължение за определяне на депозитар от АИФ. В случай
че ЛУАИФ не успее да осигури спазване на приложимите
изисквания от АИФ или от друг субект, действащ от
негово име, компетентните органи изискват от ЛУАИФ
да предприеме необходимите действия за коригиране на
ситуацията. Ако несъответствието не бъде отстранено и
доколкото то се отнася за ЛУАИФ от ЕС или за
получило разрешение ЛУАИФ от трета държава, което
управлява АИФ от ЕС, ЛУАИФ следва да се оттегли в
качеството си на ЛУАИФ на съответния АИФ. Ако
ЛУАИФ не се оттегли, компетентните органи на неговата
държава-членка по произход следва да отправят искане за
оттеглянето му и предлагането в Съюза на съответния
АИФ повече не следва да е разрешено. Същата забрана
следва да се прилага за получили разрешение ЛУАИФ от
трета държава, които предлагат в Съюза АИФ от трета
държава.
(12)

Освен ако изрично не е предвидено друго, когато в
настоящата директива се съдържа позоваване на инте
ресите на инвеститорите в АИФ, се имат предвид инте
ресите на инвеститорите в специалното им качество на
инвеститори на АИФ, а не техните индивидуални
интереси.

(13)

При спазване на предвидените изключения и огра
ничения, настоящата директива следва да се прилага
спрямо всички ЛУАИФ от ЕС, управляващи АИФ от ЕС
или от трета държава, независимо от това дали те се
предлагат в Съюза или не, спрямо ЛУАИФ от трета
държава, които управляват АИФ от ЕС, независимо дали
те се предлагат в Съюза или не, както и спрямо ЛУАИФ
от трета държава, които предлагат в Съюза АИФ от ЕС
или от трета държава.

(14)

В директивата са предвидени изисквания относно начина,
по който ЛУАИФ следва да управляват АИФ, за които
отговарят. За ЛУАИФ от трета държава, това е ограничено
до управлението на АИФ от ЕС и други АИФ, чиито
дялове или акции също се предлагат на професионални
инвеститори в Съюза.

(15)

Издаването на разрешение на ЛУАИФ от ЕС в съответствие
с настоящата директива обхваща управлението на АИФ от
ЕС, установени в държавата-членка по произход на
ЛУАИФ. При спазване на допълнителни изисквания за
уведомяване това включва също така предлагането на
професионални инвеститори в рамките на Съюза на
АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, както и управ
лението на АИФ от ЕС, установени в държави-членки,
различни от държавата-членка по произход на ЛУАИФ.
В настоящата директива се предвиждат и условията, при
които получили разрешение ЛУАИФ от ЕС могат да
предлагат на професионални инвеститори в Съюза АИФ
от трета държава, и условията, при които ЛУАИФ от
трета държава може да получи разрешение да управлява
АИФ от ЕС и/или да предлага АИФ на професионални
инвеститори в Съюза с паспорт. През определен период,
който е замислен като преходен, държавите-членки следва
да могат също така да разрешат на ЛУАИФ от ЕС да
предлагат АИФ от трета държава само на тяхна
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територия и/или да разрешат на ЛУАИФ от трета
държава да управляват АИФ от трета държава и/или да
предлагат АИФ на професионални инвеститори един
ствено на тяхна територия, при спазване на разпоредбите
на националното право, ако са изпълнени определени
минимални условия съгласно настоящата директива.
(16)

Настоящата директива не следва да се прилага за ЛУАИФ,
които управляват АИФ, чиито единствени инвеститори са
самите ЛУАИФ или техни предприятия майки, техни
дъщерни предприятия или други дъщерни предприятия
на техните предприятия майки, когато самите тези инвес
титори не са АИФ.

(17)

Настоящата директива предвижда също така облекчен
режим за ЛУАИФ, когато общият размер на управля
ваните от тях АИФ е под прага от 100 милиона евро, и
за ЛУАИФ, които управляват единствено АИФ, които не
използват ливъридж и не предоставят на инвеститорите
права за обратно изкупуване през период от пет години,
когато общият размер на управляваните от тях АИФ е под
прага от 500 милиона евро. Въпреки че е малко вероятно
отделните дейности на съответните ЛУАИФ да имат
съществени последици за финансовата стабилност, е
възможно в съвкупност те да предизвикат системни
рискове. Поради това на тези ЛУАИФ не следва да бъде
издавано пълно разрешение, а те следва да бъдат регис
трирани в своите държави-членки по произход и да пред
оставят, inter alia, на съответните компетентни органи
необходимата
информация
относно
основните
инструменти, с които търгуват, както и относно
основните експозиции и най-важните концентрации на
управляваните от тях АИФ. За да могат да се ползват от
предвидените от настоящата директива права обаче, на
тези по-малки ЛУАИФ следва да се разреши да бъдат
третирани като ЛУАИФ, при спазване на предвидената в
настоящата директива процедура за упражняване на
правото за включване в нейното приложно поле. Това
освобождаване не следва да ограничава компетентността
на държавите-членки да налагат по-строги изисквания на
ЛУАИФ, които не са упражнили правото за включване.

(18)

ЛУАИФ от трета държава следва да няма право да
управлява и/или предлага един или повече АИФ от ЕС
на професионални инвеститори в Съюза, освен ако не е
получило разрешение в съответствие с настоящата
директива. ЛУАИФ, което е получило разрешение в съот
ветствие с настоящата директива, следва да отговаря във
всеки един момент на условията за получаване на
разрешение, посочени в настоящата директива.

(19)

Веднага след като това бъде разрешено съгласно
настоящата директива, ЛУАИФ от трета държава, което
възнамерява да управлява АИФ от ЕС и/или да предлага
АИФ в Съюза с паспорт, или ЛУАИФ от ЕС, което възна
мерява да предлага АИФ от трета държава в Съюза с
паспорт, също следва да получи разрешение съгласно
настоящата директива. Най-малкото по време на
преходен период всяка държава-членка следва също така
да може да допуска ЛУАИФ от трета държава да предлага
АИФ в тази държава-членка и да даде разрешение на
ЛУАИФ от ЕС да предлага АИФ в същата държавачленка, при условие че са изпълнени минималните
условия, предвидени в настоящата директива.
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В зависимост от правната им форма следва да е възможно
АИФ да бъдат управлявани от външни или вътрешни
управляващи лица. Следва да се счита, че АИФ се
управлява от вътрешно управляващо лице, когато управ
ленските функции се изпълняват от управителния орган
или от друга вътрешна за АИФ структура. Когато правната
му форма позволява вътрешно управление и управи
телният му орган реши да не назначава външно
ЛУАИФ, АИФ е и ЛУАИФ и следователно следва да
спазва всички изисквания за ЛУАИФ съгласно настоящата
директива и може да получи разрешение като такова.
ЛУАИФ, което е същевременно и вътрешно управляван
АИФ, обаче не следва да получава разрешение да бъде
външно лице, управляващо един или повече АИФ.
Следва да се счита, че АИФ е под външно управление,
когато за негово управляващо лице е назначено външно
юридическо лице от АИФ или от името на АИФ, на което
с това назначение е възложено управлението на АИФ.
Когато за лице, управляващо определен АИФ, е
назначено външно ЛУАИФ, за този АИФ не следва да
се счита, че предоставя инвестиционната услуга по
управление на портфейл по смисъла на определението в
член 4, параграф 1, точка 9 от Директива 2004/39/ЕО, а
по-скоро, че извършва колективно управление на
портфейл в съответствие с настоящата директива.

Управлението на АИФ следва да означава предоставянето
най-малко на услуги по управление на инвестиции.
Отделно ЛУАИФ, назначено съгласно настоящата
директива, не следва да може да получи разрешение да
предоставя управление на портфейл, без да предоставя и
управление на риска и обратното. При спазване на
условията, посочени в настоящата директива, получило
разрешение ЛУАИФ не следва обаче да бъде възпре
пятствано да извършва и дейностите по административно
управление и предлагане на АИФ или да извършва
дейност, свързана с активите на АИФ. Външни спрямо
АИФ ЛУАИФ не следва да бъдат възпрепятствани да пред
оставят и услуги по управление на инвестиционни
портфейли въз основа на предоставени им от инвести
торите мандати след преценка за всеки отделен клиент,
включително на портфейли, притежавани от пенсионни
фондове и институции за професионално пенсионно
осигуряване, включени в приложното поле на
Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на
институциите за професионално пенсионно осигу
ряване (1), както и да предоставят допълнителни услуги
по инвестиционно консултиране, съхраняване и админис
триране на дялове от предприятия за колективно инвес
тиране и получаване и предаване на поръчки. Въз основа
на разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО на
външни ЛУАИФ следва да бъде позволено да управляват
ПКИПЦК.

Необходимо е да се гарантира, че ЛУАИФ подлежат на
строг контрол по отношение на управлението. ЛУАИФ
следва да бъдат управлявани и организирани по начин,
който свежда до минимум конфликтите на интереси.
Организационните изисквания, установени съгласно
настоящата директива, не следва да засягат системите и

(1) ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
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контрола, установени в националното право във връзка с
регистрацията на лицата, работещи в ЛУАИФ или за него.
(23)

Необходимо е да се предвиди прилагането на минимални
капиталови изисквания, за да се осигури приемственост и
регулярност на управлението на АИФ, осигурявано от
ЛУАИФ, и да се покрие професионалната отговорност,
която би могла да възникне за ЛУАИФ във връзка с
техните дейности, включително управлението на АИФ
по делегация. ЛУАИФ следва да могат да избират дали
да покриват евентуални рискове, свързани с профе
сионална отговорност, с допълнителен собствен капитал
или с подходяща застраховка за професионална отго
ворност.

(24)

За да се предотврати евентуалното отрицателно
въздействие, което зле обмислени системи за възна
граждение могат да имат върху разумното управление на
риска и върху контрола по отношение на склонността на
отделни лица да поемат риск, следва да се предвиди
изрично задължение за ЛУАИФ да разработят и да
поддържат за категориите персонал, чиито професионални
дейности имат съществено въздействие върху рисковия
профил на управляваните от тях АИФ, политики и
практики във връзка с възнагражденията, които са в съот
ветствие с разумното и ефективно управление на риска.
Тези категории персонал следва да включват най-малко
висшето ръководство, служителите, поемащи рискове,
служителите с контролни функции и всички служители,
които получават общо възнаграждение, което ги поставя в
същата категория възнаграждения като тази на висшето
ръководство и служителите, поемащи рискове.

(25)

Принципите, ръководещи политиките за възнаграж
денията, следва да са съобразени с факта, че ЛУАИФ
могат да прилагат тези политики по различен начин, в
зависимост от своя размер и от размера на управляваните
от тях АИФ, вътрешната им организация и естеството,
обхвата и сложността на техните дейности.

(26)

Принципите за разумна политика за възнагражденията,
установени с Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от
30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения
в сектора на финансовите услуги (2), са в съответствие с
принципите в настоящата директива и ги допълват.

(27)

С цел да се насърчи уеднаквяването на надзорните
практики при оценяване на политиките и практиките
във връзка с възнагражденията Европейският надзорен
орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари),
създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския
парламент и на Съвета (3) (ЕОЦКП), следва да разработи
насоки за разумни политики за възнагражденията в
сектора на ЛУАИФ. Европейският надзорен орган (Евро
пейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4)
следва да му съдейства при разработването на тези насоки.

(2) ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22.
(3) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(4) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
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Разпоредбите относно възнагражденията не следва да
засягат пълното упражняване на основните права, гаран
тирани от Договорите, по-специално член 153, параграф
5 ДФЕС, общите принципи на националното договорно и
трудово право, приложимото законодателство относно
правата и участието на акционерите и общите отго
ворности на административните и контролните органи
на съответната институция, както и правото, когато е
приложимо, на социалните партньори да сключват и да
прилагат колективни трудови договори в съответствие с
националните закони и традиции.

(29)

Надеждното и обективно оценяване на активите е от
изключително значение за защитата на интересите на
инвеститорите. ЛУАИФ използват различни методологии
и системи за оценяване на активите в зависимост от
активите и пазарите, на които обикновено инвестират.
Уместно е тези разлики да бъдат отчетени, но независимо
от това да се изисква ЛУАИФ да прилагат процедури,
които дават възможност да се извърши точна оценка на
активите на АИФ. Процесът на оценка на активите и на
изчисляване на тяхната нетна стойност следва да бъде
функционално независим от управлението на портфейл
и политиката за възнагражденията на ЛУАИФ, като и
други мерки следва да гарантират предотвратяването на
конфликти на интереси и на неправомерно въздействие
върху служителите. При спазване на определени условия
ЛУАИФ следва да могат да назначават външен оценител,
който да изпълнява функцията по оценяване.

(30)

При спазване на строги ограничения и изисквания, вклю
чително за наличието на обективни причини, ЛУАИФ
следва да може да делегира изпълнението на някои от
своите функции от негово име в съответствие с настоящата
директива с цел повишаване на ефективността на провеж
даната стопанска дейност. При спазване на същите
условия следва да се разрешава и вторично делегиране.
При все това ЛУАИФ следва да продължат да носят във
всеки един момент отговорност за доброто изпълнение на
делегираните функции и за спазването на настоящата
директива.

(31)

Строгите ограничения и изисквания, предвидени при
делегирането на задачи от ЛУАИФ, следва да се
прилагат по отношение на делегирането на функциите
по управление, предвидени в приложение I. За делеги
рането на помощни задачи като административни или
технически функции, изпълнявани от ЛУАИФ като част
от управленските му задачи, не следва да се прилагат
специалните ограничения и изисквания, предвидени в
настоящата директива.

(32)

Неотдавнашното развитие в тази област показа изключи
телната необходимост от отделяне на функциите по съхра
няване на активите от тези по тяхното управление, както
и отделянето на активите на инвеститорите от тези на
управляващото лице. Въпреки че ЛУАИФ управляват
АИФ, имащи различни бизнес модели и механизми, inter
alia, относно съхраняването на активите, от съществено
значение е да се определи отделен от ЛУАИФ депозитар,
който да изпълнява функциите на депозитар по
отношение на АИФ.

(33)

Разпоредбите на настоящата директива относно опред
елянето и задачите на депозитар следва да се прилагат
за всички АИФ, управлявани от ЛУАИФ, за които се
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прилага настоящата директива, и следователно за всички
бизнес модели на АИФ. При все това те следва да бъдат
съобразени с особеностите на различните бизнес модели.
За някои бизнес модели някои от задачите на депозитаря
са по-характерни, отколкото за други, в зависимост от
вида активи, в които инвестират АИФ, и задачите,
свързани с тези активи.

(34)

За АИФ, при които няма право за обратно изкупуване,
което може да се упражнява през период от пет години от
датата на първоначалните инвестиции, и които в съот
ветствие с основната им инвестиционна политика обик
новено не инвестират в активи, които трябва да бъдат
държани на отговорно пазене в съответствие с разпо
редбите на настоящата директива, или обикновено
инвестират в емитенти или некотирани дружества с цел
евентуално да придобият контрол върху такива дружества
в съответствие с настоящата директива, като например
фондове за дялово участие, фондове за рисков капитал и
фондове за недвижими имоти, държавите-членки следва
да могат да разрешат нотариус, адвокат, лице по впис
ванията или друг субект да бъде определен за изпълнение
на функциите на депозитар. В подобни случаи функциите
на депозитаря следва да са част от професионалните или
стопанските дейности, за които определеният субект
подлежи на задължителна, призната от закона профе
сионална регистрация или на законовите или подзако
новите разпоредби или правила за професионално
поведение, и може да осигури достатъчни финансови и
професионални гаранции, които му позволяват да
изпълнява ефективно съответните функции на депозитар
и да поеме задълженията, присъщи на тези функции.
Посоченото отчита текущата практика за някои видове
фондове от затворен тип. При все това, предвид
важността на функцията по отговорно пазене, за всички
останали АИФ депозитарят следва да бъде кредитна
институция, инвестиционно дружество или друг субект,
получил разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.
Само за АИФ от трета държава депозитарят може да
бъде също така кредитна институция или друг субект от
същото естество като посочените в настоящето съоб
ражение субекти, при условие че подлежи на ефективно
пруденциално регулиране и надзор, които имат същите
последици като правото на Съюза и се прилагат
ефективно.

(35)

Депозитарят следва да има седалище или клон в същата
държава като АИФ. За АИФ от трета държава депозитарят
може да бъде установен в съответната трета държава само
ако са изпълнени определени допълнителни условия. Въз
основа на предвидените в делегирани актове критерии на
Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да
приема мерки за изпълнение, в които се декларира, че
пруденциалното регулиране и надзорът на третата
държава имат същите последици като предвидените в
правото на Съюза и се прилагат ефективно. Освен това,
в случай на разногласие между компетентните органи
относно правилното прилагане на останалите допъл
нителни условия, се прилага процедурата за медиация,
предвидена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Друга възможност за АИФ от трета държава е депозитарят
също да може да бъде установен в държавата-членка по
произход или в референтната държава-членка на ЛУАИФ,
управляващо АИФ.

L 174/6
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Комисията се приканва да проучи възможността да
предложи подходящо хоризонтално законодателно пред
ложение, в което се изясняват отговорностите и задъл
женията на депозитаря и се урежда правото на депо
зитаря в една държава-членка да предоставя своите
услуги в друга държава-членка.
Депозитарят следва да отговаря за подходящото
наблюдение на паричните потоци на АИФ, и поспециално за осигуряване на гаранции за това, че
средствата на инвеститорите и средствата, принадлежащи
на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, се
осчетоводяват правилно по сметките, открити на името на
АИФ или на името на ЛУАИФ, действащо от името на
АИФ, или на името на депозитаря, действащ от името на
АИФ. Депозитарят следва също така да отговаря за съхра
няването на активите на АИФ, включително за отго
ворното пазене на финансови инструменти, които могат
да бъдат вписани по сметка за финансови инструменти,
открита в книгите на депозитаря, и всички финансови
инструменти, които могат да бъдат физически предадени
на депозитаря, както и за проверката на собствеността
върху всички други активи на АИФ или на ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ. Когато следи за осчетоводя
ването на средствата на инвеститорите по паричните
сметки, депозитарят отчита принципите, установени в
член 16 на Директива 2006/73/ЕО на Комисията от
10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
организационните изисквания и условията за извършване
на дейност от инвестиционните посредници и за даването
на определения за целите на посочената директива (1).

(38)

Депозитарят следва да действа честно, коректно, профе
сионално, независимо и в интерес на АИФ или на инвес
титорите в АИФ.

(39)

Депозитарят следва да може да делегира съхранението на
активите на трето лице, което на свой ред също следва да
може да делегира тази функция. При все това делеги
рането и вторичното делегиране следва да бъдат
обективно оправдани и към тях следва да се прилагат
строги изисквания във връзка с пригодността на третото
лице, на което е възложена делегираната функция, както
и във връзка с необходимите умения, грижа и внимание,
които депозитарят следва да прояви при избора, опред
елянето и прегледа на дейността на това трето лице.

(40)

Трето лице, на което е делегирано съхранението на
активи, следва да може да поддържа обща сметка с
подразделения за множество АИФ, т.нар. сметка
„омнибус“.

(41)

Възлагането на отговорното пазене на активи на оператор
на система за сетълмент на ценни книжа, определена за
целите на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността
на сетълмента в платежните системи и в системите за

(1) ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26.
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сетълмент на ценни книжа (2), или възлагането на пред
оставянето на сходни услуги на системи за сетълмент на
ценни книжа на трета държава не следва да се счита за
делегиране на функциите по отговорно пазене.
(42)

Строгите ограничения и изисквания, приложими при
делегирането на задачи от депозитаря, следва да се
прилагат и по отношение на делегирането на неговите
специфични функции на депозитар, а именно функциите
по наблюдението на паричния поток, съхранението на
активи и надзора. При делегирането на помощни задачи,
които са свързани със задачите на депозитаря, като адми
нистративни или технически функции, изпълнявани от
депозитаря като част от неговите задачи на депозитар,
не се прилагат специалните ограничения и изисквания,
предвидени в настоящата директива.

(43)

В настоящата директива се отчита също така фактът, че
много АИФ и в частност хедж фондовете, към настоящия
момент използват основен борсов посредник. Настоящата
директива гарантира, че АИФ могат да продължат да
използват услугите на основни борсови посредници. При
все това, освен ако не е отделил функционално и
йерархично изпълнението на функциите си на депозитар
от задачите си като основен борсов посредник и освен ако
възможните конфликти на интереси не са добре устано
вявани, управлявани и разкривани на инвеститорите в
АИФ, никой основен борсов посредник не следва да
бъде определян за депозитар, тъй като основните
борсовите посредници действат като контрагенти на
АИФ и следователно не могат едновременно с това да
действат изцяло в интерес на АИФ, както се изисква от
депозитаря. Депозитарите следва да могат да делегират
задачите по отговорно пазене на един или повече
основни борсови посредници или на други трети лица.
В допълнение към делегираните задачи по отговорно
пазене борсовите посредници следва да могат да пред
оставят на АИФ основни брокерски услуги. Тези
основни брокерски услуги не следва да са част от дого
вореностите за делегиране.

(44)

Депозитарят следва да носи отговорност за загубите,
понесени от ЛУАИФ, АИФ и инвеститорите. В настоящата
директива се прави разграничение между загубата на
финансови инструменти, държани на отговорно пазене, и
други загуби. В случай на загуби, различни от загуба на
финансови инструменти, държани на отговорно пазене,
депозитарят следва да носи отговорност при умисъл или
небрежност. Когато депозитарят държи активи на
отговорно пазене и тези финансови активи бъдат
загубени, депозитарят следва да носи отговорност, освен
ако може да докаже, че загубата е резултат от външно
събитие, последиците от което не биха могли да бъдат
предотвратени, дори ако бяха положени всички разумни
усилия за това. Във връзка с това депозитарят не следва да
може например да се позовава на някои вътрешни
събития, като извършена измама от страна на служител,
за да се освободи от отговорност.

(45)

Депозитарят следва да носи отговорност, когато делегира
задачи по отговорно пазене и финансовите инструменти,
държани на отговорно пазене от трето лице, бъдат

(2) ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.
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информацията, необходима за откриването, наблюдението
и отговора на такива рискове, и за обмена ѝ между
държавите-членки с цел да се установят възможните
източници на риск за стабилността на финансовите
пазари в Съюза. За преодоляването на тази ситуация
следва да се приемат специални изисквания за ЛУАИФ,
които използват значителен ливъридж на равнището на
АИФ. От такива ЛУАИФ следва да се изисква да
разкриват информация относно общото ниво на изпол
звания ливъридж, ливъриджа вследствие на заемане на
парични средства или ценни книжа и ливъриджа,
включен в деривативни позиции, повторното използване
на активи и основните източници на ливъридж в техните
АИФ. Събраната от компетентните органи информация
следва да бъде обменяна с други органи в рамките на
Съюза, с ЕОЦКП и с Европейския съвет за системен
риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата
система на Европейския съюз на макроравнище и за
създаване на Европейски съвет за системен риск (1), за да
се улесни съвместният анализ на въздействието, което
използваният от АИФ, управлявани от ЛУАИФ,
ливъридж оказва върху финансовата система на Съюза,
както и за да се подготви общ отговор. Ако един или
повече АИФ, управлявани от ЛУАИФ, биха могли да
представляват значителен източник на риск от
контрагента за кредитна институция или за други
системно важни институции в други държави-членки, то
тази информация също следва да се съобщи на съот
ветните органи.

загубени. При все това, ако на депозитаря е изрично
разрешено да се освободи от отговорност при договорно
прехвърляне на тази отговорност на третото лице съгласно
писмен договор между депозитаря и АИФ или ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, в който такова освобож
даване е обективно обосновано, и ако третото лице
може да носи отговорност за загубата въз основа на
договор между депозитаря и третото лице, депозитарят
следва да може да се освободи от отговорност, ако
може да докаже, че е проявил дължимите умения,
грижа и внимание и че са изпълнени специалните
изисквания за делегиране. Чрез налагането на изискването
за договорно прехвърляне на отговорност на третото лице
настоящата директива цели да предвиди външни
последици на такъв договор, като възлага на третото
лице пряка отговорност пред АИФ или пред инвести
торите в АИФ за загубата на финансови инструменти,
държани на отговорно пазене.
(46)

(47)

(48)

(49)

Освен това, когато съгласно правото на третата държава се
изисква определени финансови инструменти да се държат
на отговорно пазене от местен субект и няма местни
субекти, които да отговарят на всички изисквания за деле
гиране на функциите на депозитар, депозитарят следва да
може да се освободи от отговорност, при условие че:
уставът или учредителните документи на съответния
АИФ изрично позволяват такова освобождаване; инвести
торите са били надлежно уведомени за това освобож
даване и за обстоятелствата, обосноваващи освобожда
ването, преди да направят инвестицията; АИФ или
ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, са дали на депо
зитаря указания да делегира отговорното пазене на такива
финансови инструменти на местен субект; има писмен
договор между депозитаря и АИФ или ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, който изрично позволява
такова освобождаване и има писмен договор между депо
зитаря и третото лице, с който изрично се прехвърля
отговорността на депозитаря на това трето лице и се
позволява на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името
на АИФ, да предяви претенции срещу третото лице във
връзка със загубата на финансови инструменти или на
депозитаря да предяви тези претенции от тяхно име.
Настоящата директива следва да не засяга бъдещи законо
дателни мерки по отношение на депозитаря в Директива
2009/65/ЕО, тъй като ПКИПКЦ и АИФ се различават
както по отношение на инвестиционните стратегии,
които прилагат, така и по отношение на вида инвес
титори, за който са предназначени.
ЛУАИФ следва, за всеки АИФ от ЕС, който управлява, и
за всеки АИФ, който предлага в Съюза, да предоставя
годишен отчет за всяка финансова година не по-късно
от шест месеца след края на финансовата година в съот
ветствие с настоящата директива. Шестмесечният срок не
следва да засяга правото на държавите-членки да налагат
по-кратък срок.
Като се има предвид, че е възможно дадено ЛУАИФ да
използва ливъридж и при определени условия да
допринесе за увеличаване на системния риск или за дезор
ганизацията на пазарите, следва да се наложат специални
изисквания на ЛУАИФ, които използват ливъридж. В
Съюза липсва последователен начин за събиране на
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(50)

С цел да се осигури правилна оценка на рисковете,
породени от използването на ливъридж от дадено
ЛУАИФ по отношение на управляваните от него АИФ,
ЛУАИФ следва да докаже, че ограниченията на
ливъриджа за всеки АИФ, който управлява, са разумни,
както и да докаже, че спазва тези ограничения във всеки
един момент. Когато може да възникне риск за стабил
ността и целостта на финансовата система, компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ
следва да могат да налагат ограничения на нивото на
ливъридж, което ЛУАИФ може да използва по
отношение на управлявани от него АИФ. За предприетите
в тази насока действия следва да се уведомяват ЕОЦКП и
ЕССР.

(51)

Счита се също така за необходимо да се позволи на
ЕОЦКП, след като вземе предвид съветите на ЕССР, да
прецени, че ливъриджът, използван от ЛУАИФ или
група от ЛУАИФ, поражда значителен риск за стабил
ността и целостта на финансовата система и да отправи
съвети до компетентните органи, като посочи кориги
ращите мерки, които трябва да бъдат взети.

(52)

Необходимо е да се гарантира, че компетентните органи
на държавата-членка по произход на ЛУАИФ,
дружествата, върху които АИФ, управляван от ЛУАИФ,
упражнява контрол и служителите на такива дружества
получават определена информация, необходима на
дружествата, за да преценят как този контрол ще
въздейства върху състоянието им.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.
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(53)

(54)
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Когато ЛУАИФ управляват АИФ, които упражняват
контрол върху емитент, чиито акции са допуснати за
търгуване на регулиран пазар, като цяло информацията
следва да се разкрива в съответствие с Директива
2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане (1) и Директива 2004/109/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно
хармонизиране изискванията за прозрачност по
отношение на информацията за издателите, чиито ценни
книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (2).
По отношение на ЛУАИФ, управляващи АИФ, които
упражняват контрол върху некотирано дружество, следва
да се прилагат специални изисквания. За да се осигури
прозрачност по отношение на контролираното дружество,
следва да се прилагат по-строги изисквания за
прозрачност, разкриване на информация и отчитане.
Освен това годишните отчети на съответните АИФ
следва да бъдат допълнени във връзка с контролираното
дружество или такава допълнителна информация следва
да бъде включена в годишния отчет на контролираното
дружество. Тази информация следва да бъде предоставена
на представители на служителите или, когато няма такива,
на самите служители и на инвеститорите в съответния
АИФ.
Прилагат се специални изисквания във връзка с инфор
мацията за служителите на дадени дружества, когато АИФ
са придобили контрол върху такива дружества в съот
ветствие с настоящата директива. При все това, в
повечето случаи ЛУАИФ не контролира АИФ, освен при
вътрешно управляван АИФ. Освен това, в съответствие с
общите принципи на дружественото право, няма пряка
връзка между акционерите и представителите на служи
телите или, когато няма такива, самите служители.
Поради изложените причини, съгласно настоящата
директива по отношение на даден акционер или на управ
ляващото го лице, а именно на АИФ и ЛУАИФ, не могат
да бъдат налагани преки изисквания относно инфор
мацията за представителите на служителите или, когато
няма такива, за самите служители. По отношение на
изискванията относно информацията за представителите
на служителите или, когато няма такива, за самите
служители в настоящата директива следва да се
предвиди задължение за съответното ЛУАИФ да полага
всички възможни усилия, за да гарантира, че управи
телният орган на съответното дружество разкрива съот
ветната информация на представителите на служителите,
или, когато няма такива, на самите служители.

(55)

Комисията се приканва да проучи необходимостта и
възможностите за изменение на приложимите изисквания
относно информацията и разкриването на информация в
случаи на контрол над некотирани дружества или
емитенти, предвидени в настоящата директива, на общо
равнище, независимо от типа инвеститор.

(56)

Когато ЛУАИФ управлява един или повече АИФ, които
придобиват контрол върху некотирано дружество,
ЛУАИФ следва да предоставя на компетентните органи
на своята държава-членка по произход информация
относно финансирането на придобиването. Това

(1) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
(2) ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
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изискване за предоставяне на информация относно финан
сирането следва да е приложимо и когато ЛУАИФ
управлява АИФ, които придобиват контрол върху
емитент на акции, допуснати за търгуване на регулиран
пазар.
(57)

Когато ЛУАИФ управлява един или повече АИФ, които
упражняват контрол върху некотирано дружество или
емитент, ЛУАИФ следва през период от 24 месеца след
придобиването на контрол върху дружество от АИФ, на
първо място, да няма право да улеснява, подкрепя или
дава указания за разпределяне, намаляване на капитала,
обратно изкупуване на акции и/или придобиване на
собствени акции от дружеството в съответствие с
настоящата директива; на второ място, доколкото
ЛУАИФ има право да гласува от името на АИФ на
събранията на управителните органи на дружеството, то
следва да няма право да гласува за разпределяне, нама
ляване на капитала, обратно изкупуване на акции и/или
придобиване на собствени акции от дружеството в съот
ветствие с настоящата директива; и на трето място, във
всички случаи следва да полага всички възможни усилия
за предотвратяването на разпределяне, намаляване на
капитала, обратно изкупуване на акции и/или придо
биване на собствени акции от дружеството в съответствие
с настоящата директива. При транспониране на
настоящата директива в националното право държавитечленки следва да вземат предвид регулаторната цел на
разпоредбите на глава V, раздел 2 от настоящата
директива, като вземат надлежно предвид в този
контекст необходимостта от равнопоставеност на АИФ
от ЕС и АИФ от трета държава при придобиването на
контрол над дружества, установени в Съюза.

(58)

По отношение на изискванията за уведомяване и
разкриване на информация и специалните гаранции
срещу разпродаването на активи при придобиване на
контрол върху некотирано дружество или върху емитент
следва да се прилага общо изключение в случай на
контрол върху малки и средни предприятия и пред
приятия със специална цел придобиване, стопанисване
или управление на недвижими имоти. Освен това тези
изисквания не целят публичното оповестяване на
информация, свързана с права на интелектуална собст
веност, което би могло да постави ЛУАИФ в неизгодно
положение спрямо другите възможни конкуренти като
например държавните инвестиционни фондове или
конкуренти, които може да желаят преустановяването
на дейността на дружеството, като използват инфор
мацията в своя полза. По тази причина изискванията за
уведомяване и разкриване на информация следва да се
прилагат при спазване на условията и ограниченията,
свързани с поверителната информация, предвидени в
Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за
информиране и консултиране на работниците и служи
телите в Европейската общност (3), както и без да се
засягат директиви 2004/25/ЕО и 2004/109/ЕО. Това
означава, че държавите-членки следва да определят — в
границите и при условията, посочени в националното
право — че нито представителите на служителите, нито
експертите, които ги подпомагат, нямат право да
разкриват на служители и на трети лица информация,

(3) ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29.
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засягаща законните интереси на дружеството, която им е
била предоставена при условия на поверителност.
Държавите-членки следва обаче да могат да разрешават
на представителите на служителите и на всички
експерти, които ги подпомагат, да предават поверителна
информация на служители и на трети лица, които са
поели задължение за запазване на поверителност.
Държавите-членки следва да предвидят, че съответното
ЛУАИФ не изисква предоставянето на информация от
управителния орган на представителите на служителите
или, когато няма такива, на самите служители, когато
естеството на тази информация е такова, че съгласно
обективни критерии тя може сериозно да възпрепятства
функционирането на съответното дружество или да му
навреди. Изискванията за уведомяване и разкриване на
информация, както и специалните гаранции срещу
разпродаването на активи следва също така да се
прилагат, без да се засягат по-строгите правила, приети
от държавите-членки.
(59)

Настоящата директива определя и условията, при спазване
на които ЛУАИФ от ЕС, може да предлагат дяловете или
акциите от АИФ от ЕС на професионални инвеститори в
Съюза. Такова предлагане от страна на ЛУАИФ от ЕС
следва да е позволено единствено в случай че ЛУАИФ
спазва настоящата директива и предлагането се
осъществява с паспорт, без да се засяга предлагането на
АИФ от ЛУАИФ, които са под праговете, предвидени в
настоящата директива. Следва да е възможно държавитечленки да позволяват предлагане на АИФ от ЛУАИФ,
които са под тези прагове, при спазване на националните
разпоредби.

(60)

Дяловете или акциите от АИФ следва да могат да се
котират на регулиран пазар в Съюза или да се
предлагат или продават от трети лица, действащи от
името на ЛУАИФ в дадена държава-членка само ако
самото ЛУАИФ, управляващо АИФ, има разрешение да
предлага дяловете или акциите от АИФ в тази държавачленка. Освен това разпределянето на АИФ сред инвес
титори в Съюза може да бъде регулирано и от друго
национално законодателство или законодателство на
Съюза като например Директива 2003/71/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.
относно проспекта, който следва да се публикува, когато
публично се предлагат ценни книжа или когато се
допускат ценни книжа до търгуване (1) и Директива
2004/39/ЕО.

(61)

Много ЛУАИФ от ЕС понастоящем управляват АИФ от
трета държава. Целесъобразно е получили разрешение
ЛУАИФ от ЕС да имат право да управляват АИФ от
трета държава, когато не ги предлагат в Съюза, без да
им се налагат строгите изисквания относно депозитаря и
изискванията, свързани с годишния отчет, предвидени в
настоящата директива, тъй като тези изисквания са
включени за защита на инвеститорите в Съюза.

(62)

След влизането в сила на делегиран акт, приет от
Комисията във връзка с това, което по правило, като се
вземат предвид съветите на ЕОЦКП, ще стане две години

(1) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
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след крайния срок за транспониране на настоящата
директива, получили разрешение ЛУАИФ от ЕС, възнаме
ряващи да предлагат АИФ от трета държава на профе
сионални инвеститори в своята държава-членка по
произход и/или в други държави-членки, следва да имат
право да правят това с паспорт, доколкото спазват
настоящата директива. Това право следва да зависи от
прилагането на процедурите за уведомяване и спазването
на условията, свързани с третата държава на АИФ от трета
държава.

(63)

По време на преходен период, който по правило, като се
вземат предвид съветите на ЕОЦКП, ще приключи с
делегиран акт три години след въвеждането на паспорт
за АИФ от трета държава, ЛУАИФ от ЕС, възнамеряващи
да предлагат АИФ от трета държава в определени
държави-членки, но без паспорт, следва също да могат
да получат разрешение за това от съответните държавичленки, но само доколкото спазват настоящата директива
с изключение на изискванията относно депозитаря.
Такива ЛУАИФ от ЕС следва при все това да гарантират,
че има един или повече субекти, определени да
изпълняват задълженията на депозитар. Освен това
следва да има подходящи договорености за сътрудни
чество за целите на наблюдението на системния риск,
които са в съответствие с международните стандарти,
между компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ и надзорните органи на третата
държава, в която е установен АИФ от трета държава, за
да се осигури ефикасен обмен на информация, позволяващ
на компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ да изпълняват задълженията си по
настоящата директива. Договореностите за сътрудничество
не следва да служат като пречка пред предлагането на
АИФ от трета държава в държава-членка. Освен това
третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, не следва да е посочена като отказваща
съдействие държава или територия в списъка на Специ
алната финансова работна група относно изпирането на
пари и финансирането на тероризъм (Financial Action
Task Force on anti-money laundering and terrorist
financing (FATF).

(64)

След влизането в сила на делегиран акт, приет от
Комисията във връзка с това, което по правило, като се
вземат предвид съветите на ЕОЦКП, ще стане две години
след крайния срок за транспониране на настоящата
директива, основен принцип на настоящата директива
следва да бъде, че ЛУАИФ от трета държава се ползва
от правата по настоящата директива, като правото да
предлага дялове или акции от АИФ в рамките на Съюза
с паспорт, при спазване на настоящата директива. По този
начин следва да се гарантира равнопоставеността между
ЛУАИФ от ЕС и ЛУАИФ от трета държава. Следователно
настоящата директива предвижда разрешение, приложимо
за ЛУАИФ от трета държава, което започва да се прилага
след влизането в сила на делегирания акт, приет от
Комисията в тази връзка. За да се гарантира това
спазване, компетентните органи на държавите-членки
следва да наложат спазването на настоящата директива.
За такива ЛУАИФ от трета държава компетентни
надзорни органи следва да са компетентните органи на
референтната държава-членка по смисъла на настоящата
директива.
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(65)

Следователно, когато ЛУАИФ от трета държава възна
мерява да управлява АИФ от ЕС и/или да предлага
АИФ в Съюза с паспорт, следва също така да се изисква
то да спазва настоящата директива, така че за него да се
прилагат същите изисквания като за ЛУАИФ от ЕС. При
извънредни обстоятелства, когато и доколкото спазването
на дадена разпоредба на настоящата директива е несъв
местимо с правото, приложимо по отношение на ЛУАИФ
от трета държава или АИФ от трета държава, който се
предлага в Съюза, следва да е възможно ЛУАИФ от трета
държава да бъде освободено от задължението да спазва
съответната разпоредба от настоящата директива, ако
може да докаже, че е невъзможно да съчетае спазването
на съответната разпоредба на настоящата директива със
спазването на задължителна разпоредба в правото,
приложимо по отношение на ЛУАИФ от трета държава
или АИФ от трета държава, който се предлага в Съюза, че
в правото, приложимо по отношение на ЛУАИФ от трета
държава или АИФ от трета държава, е предвидено равно
стойно правило със същата регулаторна цел и осигу
ряващо същото равнище на защита на инвеститорите в
съответния АИФ, както и че ЛУАИФ от трета държава
или АИФ от трета държава спазва това равностойно
правило.

(66)

Освен това ЛУАИФ от трета държава, което възнамерява
да управлява АИФ от ЕС и/или да предлага АИФ в Съюза
с паспорт, следва да спазва специална процедура за
издаване на разрешение и определени специални
изисквания относно третата държава на ЛУАИФ от трета
държава и, когато е приложимо, третата държава на АИФ
от трета държава.

(67)

ЕОЦКП следва да предоставя съвети относно определянето
на референтната държава-членка и, когато е приложимо,
освобождаването предвид съвместимостта с равностойно
правило. Следва да се прилагат специални изисквания
относно обмена на информация между компетентните
органи на референтната държава-членка и компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ. Освен
това процедурата за медиация, предвидена в член 19 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010, следва да се прилага при
разногласие между компетентните органи на държавитечленки във връзка с определянето на референтната
държава-членка, прилагането на освобождаването в
случай на несъвместимост между изискването за спазване
на настоящата директива и това за спазване на равно
стойни правила на трета държава и оценяването на изпъл
нението на специалните изисквания относно третата
държава на ЛУАИФ от трета държава, и, когато е
приложимо, относно третата държава на АИФ от трета
държава.

(68)

ЕОЦКП следва ежегодно да провежда анализ чрез
партньорски проверки на надзорната дейност на компе
тентните органи по отношение на издаването на
разрешения на ЛУАИФ от трета държава и надзора
върху тях с цел допълнително подобряване на последова
телността на резултатите от надзора в съответствие с член
30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(69)

По време на преходен период, който по правило, като се
вземат предвид съветите на ЕОЦКП, ще приключи с
делегиран акт три години след въвеждането на паспорт
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за ЛУАИФ от трета държава, ЛУАИФ от трета държава,
възнамеряващо да предлага АИФ само в определени
държави-членки и без такъв паспорт, също следва да
получи разрешение за това от съответните държавичленки, но само доколкото отговаря на определени
минимални условия. За разкриването на информация на
инвеститорите по отношение на тези ЛУАИФ от трета
държава следва да се прилагат най-малко правила,
сходни на приложимите за ЛУАИФ от ЕС, управляващи
АИФ от ЕС. С цел улесняване на наблюдението на
системния риск за тези ЛУАИФ от трета държава следва
също така да се прилагат изискванията за докладване на
компетентните органи на държавата-членка, в която се
предлагат АИФ. Следователно тези ЛУАИФ следва да
спазват изискванията за прозрачност, предвидени в
настоящата директива, и задълженията за ЛУАИФ, управ
ляващи АИФ, които придобиват контрол върху неко
тирани дружества и емитенти. Освен това следва да
съществуват подходящи договорености за сътрудничество
— за целите на наблюдението на системния риск и в
съответствие с международните стандарти, между компе
тентните органи на държавите-членки, в които се
предлагат АИФ, когато е приложимо, компетентните
органи на съответните АИФ от ЕС и надзорните органи
на третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, и, когато е приложимо, надзорните органи на
третата държава, в която е установен АИФ от трета
държава, за да се осигури ефикасен обмен на информация,
позволяващ на компетентните органи на съответните
държави-членки да изпълняват задълженията си по
настоящата директива. Договореностите за сътрудничество
не следва да служат като пречка пред предлагането на
фондове от трети държави в определена държава-членка.
На последно място, третата държава, в която е установено
ЛУАИФ от трета държава или АИФ от трета държава, не
следва да е посочена като отказваща съдействие държава
или територия в списъка на FATF.
(70)

Настоящата директива не следва да засяга съществуващото
положение, при което професионален инвеститор,
установен в Съюза, може да инвестира в АИФ по своя
собствена инициатива, независимо къде са установени
ЛУАИФ и/или АИФ.

(71)

Държавите-членки следва да могат да разрешат пред
лагането на инвеститорите на дребно на тяхна
територия на всички или някои видове АИФ, управ
лявани от ЛУАИФ. Ако държава-членка разреши пред
лагането на някои видове АИФ, тя следва да извърши
индивидуална оценка на отделните АИФ, за да прецени
дали конкретен вид АИФ следва да се счита за подходящ
за предлагане на инвеститорите на дребно на нейна
територия. Без да се засяга прилагането на други
инструменти на правото на Съюза, в такива случаи
държавите-членки следва да могат да налагат на АИФ и
ЛУАИФ като предварително условие за предлагането на
инвеститори на дребно изисквания, които са по-строги от
тези, свързани с предлагането на АИФ на професионални
инвеститори на тяхна територия, независимо дали такива
АИФ се предлагат на вътрешния или на външния пазар.
Когато държава-членка разрешава предлагането на АИФ
на инвеститори на дребно на своя територия, тази
възможност следва да е налице, независимо от
държавата-членка, в която е установено ЛУАИФ, управ
ляващо АИФ, като държавите-членки не следва да налагат
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(наричана по-нататък „Хартата“), и по-специално правото
на защита на личните данни, признато в член 16 ДФЕС и
в член 8 от Хартата. Всеки обмен или предаване на
информация от компетентните органи следва да се
осъществява в съответствие с правилата относно пред
аването на лични данни, предвидени в Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. относно защита на физическите
лица при обработването на лични данни и за движението
на тези данни (1). Всеки обмен или предаване на
информация от ЕОЦКП следва да се осъществява в съот
ветствие с правилата относно предаването на лични
данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.
относно защитата на лицата по отношение на обработката
на лични данни от институции и органи на Общността и
за свободното движение на такива данни (2), които следва
да се прилагат изцяло при обработката на лични данни за
целите на настоящата директива.

по-строги или допълнителни изисквания по отношение на
АИФ от ЕС, установени в друга държава-членка, пред
лагани на външния пазар, отколкото на АИФ, предлагани
на вътрешния пазар. Освен това ЛУАИФ, инвестиционните
посредници, получили разрешително съгласно Директива
2004/39/ЕО, и кредитните институции, лицензирани
съгласно Директива 2006/48/ЕО, които предоставят
инвестиционни услуги на клиенти на дребно, следва да
вземат предвид всички допълнителни изисквания, когато
преценяват дали даден АИФ е подходящ или уместен за
даден клиент на дребно или дали представлява сложен
финансов инструмент или не.
(72)

(73)

(74)

L 174/11

Необходимо е да се изяснят правата и задълженията на
компетентните органи, отговарящи за изпълнението на
настоящата директива, и да се засилят необходимите
механизми за осигуряване на ефективно презгранично
сътрудничество в областта на надзора. При определени
обстоятелства следва да е възможно компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ да
предприемат преки действия за упражняване на надзор
за спазването на разпоредбите, за които те отговарят. За
други разпоредби компетентните органи на приемащите
държави-членки следва да имат право при определени
обстоятелства да изискат предприемането на действия от
компетентните органи на държавата-членка по произход и
да се намесят, ако не са предприети такива действия.

(77)

В настоящата директива се предвижда ЕОЦКП да има
основна координираща роля, както и възможността за
провеждане на производство по обвързваща медиация
под председателството на ЕОЦКП за решаване на
спорове между компетентните органи.

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на
настоящата директива, на Комисията следва да бъдат
предоставени
изпълнителни
правомощия.
Тези
правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие
с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на
общите правила и принципи относно реда и условията за
контрол от страна на държавите-членки върху упражня
ването на изпълнителните правомощия от страна на
Комисията (3).

(78)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия
да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС, когато
това е изрично предвидено в настоящата директива. Поспециално на Комисията следва да бъдат предоставени
правомощия да конкретизира методите на ливъридж по
смисъла на настоящата директива, включително финан
совите и/или правно-организационните структури, в
които участват трети лица, контролирани от АИФ,
когато тези структури са създадени специално, за да
прилагат пряко или косвено ливъридж на равнището на
АИФ. В частност за фондовете за дялово участие и
фондовете за рисков капитал това означава, че ливъ
риджът на равнището на включено в портфейла
дружество, не се предполага да бъде включван, когато се
посочват такива финансови или правно-организационни
структури.

(79)

Делегирани актове следва също така да се приемат за
конкретизиране на начина, по който се изчисляват
праговете за облекчения режим и начина, по който да
бъдат третирани ЛУАИФ, управлявани от които активи,
включително активи, придобити чрез използването на
ливъридж, в рамките на една календарна година
понякога надхвърлят и/или падат под съответния праг;
за конкретизиране на задълженията за регистрация на
ЛУАИФ под праговете и за предоставяне на информация
за ефективно наблюдение на системния риск, както и
задължението тези ЛУАИФ да уведомят съответните
компетентни органи, когато вече не отговарят на
условията за прилагане на облекчения режим.

ЕОЦКП следва да разработва проекти на регулаторни
технически стандарти относно съдържанието на договоре
ностите за сътрудничество, които трябва да бъдат
сключени от държавата-членка по произход или от рефе
рентната държава-членка на ЛУАИФ, и съответните
надзорни органи на трета държава, и относно проце
дурите за обмен на информация. Проектите на регу
латорни технически стандарти следва да гарантират, че
съгласно тези договорености за сътрудничество ще се
предоставя цялата налична информация, за да могат
компетентните органи както на държавата-членка по
произход, така и на приемащата държава-членка да
упражняват своите правомощия за надзор и разследване
по настоящата директива. ЕОЦКП следва също така да
улеснява договарянето и сключването на договореностите
за сътрудничество. Така например ЕОЦКП следва да може
да улеснява това, като осигури стандартен модел за
подобни договорености за сътрудничество.

(75)

Държавите-членки следва да предвидят система от
санкции, приложими за нарушаване на разпоредбите на
настоящата директива, и да осигурят тяхното прилагане.
Санкциите следва да са ефективни, пропорционални и
възпиращи.

(76)

Настоящата директива зачита основните права и спазва
принципите, признати по-специално в ДФЕС и в
Хартата на основните права на Европейския съюз

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
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Делегирани актове следва да се приемат и за изясняване
на методите на ливъридж, включително финансовите
и/или правно-организационните структури, в които
участват трети лица, контролирани от съответния АИФ,
и начина на изчисляване на ливъриджа; за конкрети
зиране на рисковете, които трябва да покрива допълни
телният собствен капитал или застраховката за профе
сионална отговорност, и начина за определяне доколко
са подходящи допълнителният собствен капитал или
покритието на застраховката за професионална отго
ворност, както и начина за определяне на текущите
корекции на допълнителния собствен капитал или
покритието на застраховката за професионална отго
ворност. Делегирани актове следва също така да се
приемат и за конкретизиране на критериите, които
следва да бъдат използвани от компетентните органи,
когато дават оценка на това, дали ЛУАИФ спазват задъл
женията си при упражняване на дейността си, тяхното
задължение да действат в интерес на АИФ или на инвес
титорите на управляваните от тях АИФ и целостта на
пазара; да имат на разположение и да използват
ефективно ресурсите и процедурите, необходими за
нормалното провеждане на своята стопанска дейност; да
предприемат всички разумни стъпки за избягване на
конфликти на интереси, а когато такива конфликти не
могат да бъдат избегнати, да установяват, управляват и
наблюдават, и по целесъобразност, разкриват тези
конфликти на интереси, за да не могат те да засегнат
интересите на АИФ и техните инвеститори и за да се
гарантира, че АИФ, които те управляват, са третирани
справедливо; да спазват всички регулаторни изисквания
при осъществяването на тяхната стопанска дейност, така
че да защитават интереса на АИФ или на инвеститорите
на управляваните от тях АИФ и целостта на пазара и да
третират справедливо всички инвеститори на АИФ.

Делегирани актове следва също така да се приемат, за да
се конкретизират видовете конфликти на интереси, които
ЛУАИФ са длъжни да установяват, както и подходящите
стъпки, които се очаква да предприемат ЛУАИФ във
връзка със структурите и организационните и админист
ративните процедури, за да установяват, предотвратяват,
управляват, наблюдават и разкриват конфликти на
интереси. Делегирани актове следва да се приемат и за
да се посочат функциите по управление на риска, които
трябва да се използват; подходящата честота на прегледите
на системата за управление на риска; начина, по който
функцията по управление на риска следва да се отдели
функционално и йерархично от оперативните подраз
деления, включително от функцията по управление на
портфейл; специалните гаранции срещу конфликтите на
интереси и изискванията за управление на риска, които
трябва да бъдат прилагани от ЛУАИФ. Делегирани актове
следва също така да се приемат, за да се посочат
системите и процедурите за управление на ликвидността,
които следва да използват ЛУАИФ, и адаптирането на
инвестиционната стратегия, ликвидния профил и поли
тиката за обратно изкупуване на дялове. Делегирани
актове следва също така да се приемат, за да се конкре
тизират изискванията, на които трябва да отговарят
инициаторите,
спонсорите
или
първоначалните
кредитори по секюритизирани инструменти, така че
отделен ЛУАИФ да има право да инвестира в такива
инструменти, издадени след 1 януари 2011 г.
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(82)

Делегирани актове следва също така да се приемат, за да
се конкретизират изискванията, на които трябва да
отговарят ЛУАИФ, когато инвестират в такива секюрити
зирани инструменти; за да се посочат административните
и счетоводните процедури, механизмите за контрол и
сигурност при електронната обработка на данни и подхо
дящите механизми за вътрешен контрол; за да се посочат
процедурите за точна оценка на активите и за изчис
ляване на нетната стойност на активите на дял или
акция на АИФ, професионалните гаранции, които
външният оценител трябва да бъде в състояние да пре
достави, и честотата на оценяване, подходяща за АИФ от
отворен тип.

(83)

Делегирани актове следва също така да се приемат, за да
се конкретизират условията, при които следва да бъде
одобрено делегирането на функциите на ЛУАИФ, както
и условията, при които ЛУАИФ е делегирало такава
част от функциите си, че се превръща в „пощенска
кутия“ и вече не може да се счита за лице, управляващо
АИФ; по отношение на депозитарите – за да се конкре
тизират критериите за оценка на това, дали пруденци
алното регулиране и надзор в третите държави, в които
са установени депозитарите, имат същите последици като
правото на Съюза и дали се прилагат ефективно;
елементите, които е необходимо да бъдат включени в
стандартното споразумение, условията за изпълнение на
функциите на депозитар, включително вида на финан
совите инструменти, които следва да бъдат обхванати от
задълженията по отговорно пазене на депозитаря,
условията, при които депозитарят може да изпълнява
задълженията си по отговорно пазене на финансовите
инструменти, регистрирани в централен депозитар, и
условията, при които депозитарят следва да съхранява
финансовите инструменти, издадени поименно и регис
трирани при емитент или в друг регистър, задълженията
за полагане на дължима грижа на депозитаря, задъл
жението за отделяне, условията и обстоятелствата, при
които финансовите инструменти на отговорно пазене
следва да се считат за загубени, събитията, които се
считат за външни събития извън разумния контрол,
чиито последици биха били неизбежни независимо от
всички разумни усилия за предотвратяването им, както
и условията и обстоятелствата, при които съществува
обективна причина за сключване на договор за освобож
даване от отговорност. Делегирани актове следва също
така да се приемат, за да се уточни съдържанието и
формата на годишния отчет, който ЛУАИФ следва да
публикуват за всеки АИФ под тяхно управление, и за
да се конкретизират задълженията на ЛУАИФ за
разкриване на информация на инвеститорите, както и
изискванията за представяне на доклади пред компе
тентните органи и тяхната честота.

(84)

Делегирани актове следва също така да се приемат, за да
се посочи кога се счита, че се използва значителен
ливъридж, както и принципите, от които следва да се
ръководят компетентните органи, когато налагат огра
ничения на нивото на ливъридж, което може да
прилага ЛУАИФ. Делегирани актове следва да се
приемат и за да се определят договореностите за сътруд
ничество във връзка с ЛУАИФ от трета държава и/или
АИФ от трета държава, за да се разработи обща рамка
за улесняване на изготвянето на такива договорености за
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разкриват подходяща информация на надзорници или на
регулатори. Те следва да подлежат на надзор, за да се
гарантира, че имат адекватно управление на риска. През
юни 2010 г. в Торонто лидерите на Г-20 потвърдиха
ангажимента си и поеха също ангажимент да ускорят
въвеждането на строги мерки за подобряване на прозрач
ността и регулаторния надзор върху хедж фондовете по
последователен в международен план и недискримина
ционен начин. За да подкрепи постигането на целите на
Г-20, през юни 2009 г. Международната организация на
комисиите по ценни книжа публикува принципи на
високо равнище за надзор върху хедж фондовете с цел
да се дадат насоки за разработването на последователно
в международен план регулиране в тази област. На
16 септември 2010 г. Европейският съвет постигна
съгласие по необходимостта Европа да преследва своите
интереси и да насърчава своите ценности по-решително
и в дух на взаимност и взаимна изгода в контекста на
външните отношения на Съюза, както и да предприема
стъпки, inter alia, за осигуряване на по-голям достъп до
пазари за европейските предприятия и задълбочаване на
регулаторното сътрудничество с основни търговски
партньори. Комисията ще полага усилия да гарантира,
че тези ангажименти се изпълняват по подобен начин
от международните партньори на Съюза.

сътрудничество с трети държави. Делегирани актове
следва също така да се приемат, за да се уточни съдър
жанието на обмена на информация относно ЛУАИФ
между компетентните органи и предоставянето на
определена информация на ЕОЦКП.
(85)

В зависимост от съветите на ЕОЦКП във връзка с това и от
критериите, определени в настоящата директива,
делегиран акт следва да се приеме и за прилагането на
паспорта на ЛУАИФ от ЕС, които предлагат в Съюза АИФ
от трета държава, и към ЛУАИФ от трета държава, които
управляват и/или предлагат АИФ в Съюза, и друг
делегиран акт следва да се приеме за прекратяване на
прилагането на националните режими за частна
продажба на ценни книжа във връзка с това.

(86)

Европейският парламент и Съветът следва да разполагат с
три месеца за възражения срещу делегиран акт, считано от
датата на нотификацията. По инициатива на Европейския
парламент или на Съвета следва да е възможно този срок
да бъде удължен с три месеца по отношение на важни
проблемни области. Европейският парламент и Съветът
следва също така да могат да информират другите
институции за намерението си да не правят възражения.
Такова ранно одобрение на делегирани актове е особено
важно за спазване на сроковете, например за да могат
държавите-членки да транспонират делегираните актове
в рамките на срока за транспониране, посочен в
настоящата директива, когато е приложимо.

(87)

В съответствие с Декларацията относно член 290 от
Договора за функционирането на Европейския съюз,
приложена към заключителния акт на междуправител
ствената конференция, приела Договора от Лисабон,
конференцията отбеляза намерението на Комисията при
изработване на проектите си за делегирани актове в
областта на финансовите услуги да продължи да се
консултира с определените от държавите-членки
експерти в съответствие с нейната установена практика.

(88)

Две години след изтичането на срока за транспониране на
настоящата директива ЕОЦКП следва да издаде становище
относно действието на паспорта, приложим към този
момент, и относно действието на националните режими
за частна продажба на ценни книжа. Той следва да
изготви и съвети относно прилагането на паспорта на
ЛУАИФ от ЕС, които предлагат в Съюза АИФ от трета
държава, и към ЛУАИФ от трета държава, които
управляват и/или предлагат АИФ в Съюза. Комисията
следва да приеме делегиран акт в срок от три месеца
след получаването на съветите и становището на
ЕОЦКП, като отчита критериите и целите, посочени в
настоящата директива, inter alia, относно вътрешния
пазар, защитата на инвеститорите и ефективното
наблюдение на системния риск, като посочи датата, на
която правилата относно разширяването на приложението
на паспорта, предвиден в настоящата директива, следва да
започнат да се прилагат във всички държави-членки.

(89)

На срещата на високо равнище в Лондон през април
2009 г. лидерите на Г-20 постигнаха съгласие, че хедж
фондовете или управляващите ги лица следва да бъдат
регистрирани и от тях да се изисква редовно да
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(90)

Три години след влизането в сила на делегирания акт,
съгласно който паспортът ще стане приложим за всички
ЛУАИФ, ЕОЦКП следва да издаде становище относно
действието на паспорта, приложим към този момент, и
относно действието на националните режими за частна
продажба на ценни книжа. Той следва да изготви и
съвети относно прекратяването на прилагането на тези
националните режими. Комисията следва да приеме
делегиран акт в срок от три месеца след получаването
на становището и съветите на ЕОЦКП, като отчита
критериите и целите, посочени в настоящата директива,
inter alia, относно вътрешния пазар, защитата на инвести
торите и ефективното наблюдение на системния риск,
като посочи датата, на която трябва да се прекрати прила
гането във всички държави-членки на националните
режими, посочени в настоящата директива.

(91)

Четири години след изтичането на срока за транспониране
на настоящата директива Комисията следва да започне
преглед на прилагането и приложното поле на настоящата
директива въз основа на обществени консултации и
предвид обмена на мнения с компетентните органи. В
рамките на прегледа следва да бъде направен анализ на
придобития опит при прилагането на директивата,
нейното въздействие върху инвеститорите, АИФ или
ЛУАИФ, в Съюза и в трети държави, и степента на
постигане на целите на настоящата директива и, ако е
необходимо, да се предложат подходящи изменения.
Този преглед следва да включва общо проучване на
действието на правилата, предвидени в настоящата
директива, и опита, придобит при прилагането им. В
прегледа Комисията следва да разгледа функциите на
ЕОЦКП и компетентните органи от Съюза при гаран
тиране на ефективен надзор върху всички ЛУАИФ,
извършващи дейност на пазарите на Съюза в контекста
на настоящата директива, включително, inter alia — в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 — поверя
ването на ЕОЦКП на допълнителни надзорни отго
ворности в областта на издаването на разрешения и
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надзора над ЛУАИФ от трета държава. В този контекст
Комисията следва да оцени разходите и ползите от пове
ряването на подобни задачи на ЕОЦКП.

дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни
фондове (ЛУАИФ), които управляват и/или предлагат алтер
нативни инвестиционни фондове (АИФ) в Съюза.

Настоящата директива цели създаването на рамка, позво
ляваща справянето с рисковете, които биха могли да
възникнат в резултат на дейността на ЛУАИФ, и гаранти
рането на ефективното наблюдение на тези рискове от
страна на компетентните органи в рамките на Съюза.
Необходимо е да се предвиди строга регулаторна и
надзорна рамка без пропуски във финансовото регулиране.
В тази връзка се препраща към съществуващите
изисквания за комплексна проверка, приложими за
професионалните инвеститори съгласно съответното зако
нодателство, приложимо за такива инвеститори.
Комисията се приканва да направи преглед на съответното
законодателство във връзка с професионалните инвес
титори, за да прецени необходимостта от по-строги
изисквания относно процеса на комплексната проверка,
която трябва да предприемат професионалните инвес
титори в Съюза, когато инвестират по своя собствена
инициатива във финансови продукти с произход извън
ЕС като АИФ от трета държава.

Член 2

След приключване на прегледа Комисията следва да
представи доклад на Европейския парламент и на
Съвета, включващ, ако е целесъобразно, подходящи
изменения, отчитащи целите на настоящата директива и
възможното въздействие върху инвеститорите, АИФ или
ЛУАИФ от Съюза или от трети държави.
Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се
гарантира висока степен на защита на инвеститорите чрез
установяване на обща рамка за разрешения и надзор
върху ЛУАИФ, не може да бъде постигната в достатъчна
степен от държавите-членки, както показват пропуските в
съществуващото национално регулиране и в надзора над
тези субекти, и поради това може да бъде постигната подобре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме
мерки в съответствие с принципа на субсидиарност,
уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В
съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в
същия член, настоящата директива не надхвърля необхо
димото за постигането на тази цел.
Следователно директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО,
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите
за кредитен рейтинг (1) и Регламент (ЕС) № 1095/2010
следва да бъдат съответно изменени,

Приложно поле
1.
При спазване на параграф 3 от настоящия член и член 3,
настоящата директива се прилага за:
а) ЛУАИФ от ЕС, които управляват един или повече АИФ, неза
висимо дали тези АИФ са от ЕС или от трета държава;
б) ЛУАИФ от трета държава, които управляват един или повече
АИФ от ЕС; и
в) ЛУАИФ от трета държава, които предлагат един или повече
АИФ в Съюза, независимо дали тези АИФ са от ЕС или от
трета държава.
2.

За целите на параграф 1 е без значение:

а) дали АИФ е инвестиционно дружество от отворен или
затворен тип;
б) дали АИФ е учреден съгласно договорното право или
съгласно тръстовото право, или въз основа на устав, или
има друга правна форма;
в) правно-организационната структура на ЛУАИФ.
3.

Директивата не се прилага за следните субекти:

а) холдингови дружества;
б) институции за професионално пенсионно осигуряване,
включени в приложното поле на Директива 2003/41/ЕО,
включително, когато е приложимо, структурите, които
отговарят за управлението на тези институции и които
действат от тяхно име, посочени в член 2, параграф 1 от
същата директива, или управляващи вложенията лица,
посочени съгласно член 19, параграф 1 от същата директива,
при условие че не управляват АИФ;

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет
С настоящата директива се определят правилата за издаването на
разрешения, за текущата дейност и за прозрачността на
(1) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

в) наднационални институции като Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския
инвестиционен фонд, европейските финансови институции за
развитие и двустранните банки за развитие, Световната банка,
Международния валутен фонд и други наднационални
институции и подобни международни организации, когато
такива институции или организации управляват АИФ и
доколкото тези АИФ осъществяват дейност в обществен
интерес;
г) национални централни банки;
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д) национални, регионални и местни органи на изпълнителната
власт и органи или други институции, които управляват
фондове за финансиране на системите за социална сигурност
и на пенсионните системи;
е) схеми за участие на служители или спестовни схеми на
служители;
ж) предприятия със специална цел дейности по секюритизация.
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пред компетентните органи в своята държава-членка по
произход;

г) редовно предоставят информация на компетентните органи в
своята държава-членка по произход за основните
инструменти, с които търгуват, и за основните експозиции и
най-важните концентрации на управляваните от тях АИФ, за
да могат компетентните органи ефективно да наблюдават
системния риск, и

4.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че посочените в параграф 1 ЛУАИФ във всеки един
момент спазват настоящата директива.

д) уведомяват компетентните органи в своята държава-членка по
произход, ако престанат да отговарят посочените в параграф 2
условия.

Член 3

Настоящият параграф и параграф 2 се прилагат, без да се засягат
по-строгите правила, приети от държавите-членки по отношение
на ЛУАИФ, посочени в параграф 2.

Освобождавания
1.
Настоящата директива не се прилага за ЛУАИФ, които
управляват един или повече АИФ, чиито единствени инвеститори
са самите те или техни предприятия майки, техни дъщерни пред
приятия или други дъщерни предприятия на тези предприятия
майки, при условие че никой от тези инвеститори не е АИФ.
2.
Без да се засяга прилагането на член 46, само параграфи 3
и 4 от настоящия член се прилагат по отношение на следните
ЛУАИФ:
а) ЛУАИФ, които пряко или непряко — посредством дружество,
с което са свързани чрез общо управление или контрол, или
чрез съществено пряко или непряко участие, управляват
портфейли от АИФ, чиито управлявани активи, включително
активи, придобити чрез използването на ливъридж, общо не
надхвърлят прага от 100 милиона евро; или
б) ЛУАИФ, които пряко или непряко — посредством дружество,
с което са свързани чрез общо управление или контрол, или
чрез съществено пряко или непряко участие, управляват
портфейли от АИФ, чиито управлявани активи общо не
надхвърлят прага от 500 милиона евро, когато портфейлите
на АИФ се състоят от АИФ, които не използват ливъридж и
при които правото на обратно изкупуване не може да се
упражнява през период от пет години след датата на първо
началните инвестиции във всеки АИФ.
3.
Държавите-членки гарантират, че ЛУАИФ, посочени в
параграф 2, най-малкото:
а) подлежат на регистрация от компетентните органи в своята
държава-членка по произход;

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че когато престане да отговаря на условията по
параграф 2, в срок от 30 календарни дни съответното ЛУАИФ
подава заявление за разрешение, съгласно съответните процедури,
предвидени в настоящата директива.

4.
Посочените в параграф 2 ЛУАИФ нямат правата по
настоящата директива, освен ако не решат да поискат да бъдат
включени в приложното поле на настоящата директива. В такъв
случай настоящата директива започва да се прилага изцяло за
тези ЛУАИФ.

5.
Комисията приема актове за изпълнение, за да се конкре
тизират процедурите за ЛУАИФ, които са взели решение да
поискат да бъдат включени в приложното поле на настоящата
директива в съответствие с параграф 4. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане,
посочена в член 59, параграф 2.

6.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки, в които се
посочва:

а) как да се изчисляват посочените в параграф 2 прагове и как
да бъдат третирани ЛУАИФ, които управляват АИФ, чиито
управлявани активи, включително активи, придобити чрез
използването на ливъридж, в рамките на същата календарна
година понякога надхвърлят и/или падат под съответния праг;

б) в момента на регистрацията представят идентификационни
данни за себе си и за управляваните от тях АИФ пред компе
тентните органи в своята държава-членка по произход;

б) задължението за регистрация и задължението за предоставяне
на информация с цел ефективно наблюдение на системния
риск, предвидено в параграф 3; и

в) в момента на регистрацията предоставят информация относно
инвестиционните стратегии на управляваните от тях АИФ

в) задължението за уведомяване на компетентните органи, пред
видено в параграф 3.
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Член 4
Определения
1.
За целите на настоящата директива се прилагат следните
определения:
а) „АИФ“ означава предприятия за колективно инвестиране,
включително техни инвестиционни подразделения:
i) които набират капитал от множество инвеститори с цел
инвестирането му в съответствие с определена инвести
ционна политика в полза на тези инвеститори, и
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е) „компетентни органи“ означава националните органи на
държавите-членки, които съгласно законови или подза
конови нормативни актове имат правомощия да упражняват
надзор върху ЛУАИФ;

ж) „компетентни органи“, когато се използва във връзка с
депозитар, означава:

i) ако депозитарят е кредитна институция, лицензирана
съгласно Директива 2006/48/ЕО, компетентните органи
по смисъла на определението в член 4, точка 4 от посо
чената директива,

ii) за които не се изисква разрешение съгласно член 5 от
Директива 2009/65/ЕО;
б) „ЛУАИФ“ означава юридически лица, чиято обичайна
стопанска дейност е да управляват един или повече АИФ;
в) „клон“, когато се използва във връзка с ЛУАИФ, означава
място на дейност, което е част от ЛУАИФ, което няма право
субектност и което предоставя услуги, за които ЛУАИФ е
получило разрешение; всички места на дейност, установени
в една и съща държава-членка от ЛУАИФ със седалище в
друга държава-членка или в трета държава, се считат за един
клон;
г) „отсрочено възнаграждение“ означава част от печалбата на
АИФ, начислена в полза на ЛУАИФ като компенсация за
управлението на АИФ, без да се включва участие в
печалбата на АИФ, начислена в полза на ЛУАИФ като
възвръщаемост на инвестиции на ЛУАИФ в АИФ;
д) „тесни връзки“ означава ситуация, в която две или повече
физически или юридически лица са свързани чрез:
i) участие, по-специално притежание, пряко или чрез
контрол, на 20 % или повече от правата на глас или от
капитала на дадено предприятие,
ii) контрол, по-специално връзката между предприятие
майка и дъщерно предприятие съгласно член 1 от
Седма Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни
1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (1),
или подобна връзка между физическо или юридическо
лице и предприятие; за целите на настоящата подточка
дъщерно предприятие на дъщерно предприятие се счита
също така за дъщерно предприятие на предприятието
майка на тези дъщерни предприятия.
Ситуация, при която две или повече физически или
юридически лица са трайно свързани с едно и също лице
чрез контрол, също се счита за ситуация на „тясна връзка“
между тези лица;
(1) ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

ii) ако депозитарят е инвестиционен посредник, получил
разрешително съгласно Директива 2004/39/ЕО, компе
тентните органи по смисъла на определението в член 4,
параграф 1, точка 22 от посочената директива,

iii) ако депозитарят попада в някоя от категориите
институции, посочени в член 21, параграф 3, първа
алинея, буква в) от настоящата директива, националните
органи на неговата държава-членка по произход, които
съгласно законови или подзаконови нормативни актове
имат правомощия да упражняват надзор върху такава
категория институции,

iv) ако депозитарят е субект, посочен в член 21, параграф 3,
трета алинея от настоящата директива, националните
органи на държавата-членка, в която се намира
неговото седалище и които съгласно законови или подза
конови нормативни актове имат правомощия да
упражняват надзор върху такъв субект, или официалният
орган, който има правомощия да регистрира или
упражнява надзор върху такъв субект съгласно прило
жимите за него правила за професионално поведение,

v) ако депозитарят е определен за депозитар на АИФ от
трета държава съгласно член 21, параграф 5, буква б)
от настоящата директива и не попада в приложното
поле на подточки i)—iv) от настоящата буква, съот
ветните национални органи на третата държава, в която
е седалището на депозитаря;

з) „компетентни органи на АИФ от ЕС“ означава националните
органи на държава-членка, които съгласно законови или
подзаконови нормативни актове имат правомощия да
упражняват надзор върху АИФ;

и) „контрол“ означава контрол по смисъла на определението в
член 1 от Директива 83/349/ЕИО;
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й) „установен“ означава:
i) за ЛУАИФ — „със седалище във“,
ii) за АИФ — „получили разрешение или регистрирани във“
или, ако не са получили разрешение или не са били
регистрирани — „със седалище във“,
iii) за депозитари — „със седалище или клон във“,
iv) за законни представители, които са юридически лица —
„със седалище или клон във“,
v) за законни представители, които са физически лица — „с
местоживеене във“;
к) „АИФ от ЕС“ означава:
i) АИФ, получил разрешение или регистриран в държавачленка съгласно приложимото национално право, или
ii) АИФ, който не е получил разрешение, нито е регис
триран в държава-членка, но има седалище и/или
главно управление в държава-членка;
л) „ЛУАИФ от ЕС“ означава всяко ЛУАИФ, което има седалище
в държава-членка;
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дъщерни предприятия или свързани дружества, което е
отразено в неговия годишен отчет или други официални
документи;

п) „държава-членка по произход на АИФ“ означава:

i) държавата-членка, в която АИФ е получил разрешение
или в която е регистриран съгласно приложимото
национално право, или — при няколко разрешения
или регистрации, държавата-членка, в която АИФ е
получил разрешение или в която е регистриран за
първи път, или

ii) ако АИФ няма разрешение, нито е регистриран в дадена
държава-членка, държавата-членка, в която се намира
седалището му и/или главното му управление;

р) „държава-членка по произход на ЛУАИФ“ означава
държавата-членка, в която се намира седалището на
ЛУАИФ; за ЛУАИФ от трета държава позоваването в
настоящата директива на „държавата-членка по произход
на ЛУАИФ“ означава „референтната държава-членка“, както
е предвидено в глава VII;

с) „приемаща държава-членка на ЛУАИФ“ означава едно от
следните:

м) „захранващ АИФ“ означава АИФ, който:
i) инвестира най-малко 85 % от своите активи в дялове или
акции от друг АИФ („главен АИФ“),
ii) инвестира най-малко 85 % от своите активи в повече от
един главни АИФ, като тези главни АИФ имат еднакви
инвестиционни стратегии, или
iii) има друг вид експозиция от най-малко 85 % от своите
активи по отношение такъв главен АИФ;
н) „финансов инструмент“ означава инструмент, посочен в
раздел В от приложение I към Директива 2004/39/ЕО;
о) „холдингово дружество“ означава дружество с участие в едно
или повече други дружества, чиято търговска дейност се
състои в изпълнението на бизнес стратегия или стратегии
чрез неговите дъщерни предприятия, свързани дружества
или участия с цел да увеличи тяхната дългосрочна
стойност и което е дружество, което:
i) действа за своя собствена сметка и чиито акции са
допуснати за търгуване на регулиран пазар на Съюза, или
ii) не е учредено с основна цел осигуряване възвращаемост за
инвеститорите си посредством освобождаване от неговите

i) държава-членка, различна от държавата-членка по
произход, в която ЛУАИФ от ЕС управлява АИФ от ЕС,

ii) държава-членка, различна от държавата-членка по
произход, в която ЛУАИФ от ЕС предлага дялове или
акции от АИФ от ЕС,

iii) държава-членка, различна от държавата-членка по
произход, в която ЛУАИФ от ЕС предлага дялове или
акции от АИФ от трета държава,

iv) държава-членка, различна от референтната държавачленка, в която ЛУАИФ от трета държава управлява
АИФ от ЕС,

v) държава-членка, различна от референтната държавачленка, в която ЛУАИФ от трета държава предлага
дялове или акции от АИФ от ЕС, или

vi) държава-членка, различна от референтната държавачленка, в която ЛУАИФ от трета държава предлага
дялове или акции от АИФ от трета държава;
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т) „начален капитал“ означава средствата по смисъла на член
57, първа алинея, букви а) и б) от Директива 2006/48/ЕО;

у) „емитент“ означава всеки емитент на акции по смисъла на
член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2004/109/ЕО,
който има седалище в Съюза и чиито акции са допуснати
за търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4,
параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

ф) „законен представител“ означава физическо лице с место
живеене в Съюза или юридическо лице със седалище в
Съюза, което, като е изрично определено от ЛУАИФ от
трета държава, действа от негово име в отношенията му с
власти, клиенти, органи и контрагенти на ЛУАИФ от трета
държава в Съюза във връзка със задълженията на последното
съгласно настоящата директива;

х) „ливъридж“ означава всеки метод, при който ЛУАИФ
увеличава експозицията на управляван от него АИФ неза
висимо дали посредством заемане на парични средства или
ценни книжа или чрез ливъридж, включен в деривативни
позиции, или по друг начин;

ц) „управление на АИФ“ означава изпълнение най-малко на
функциите по управление на инвестиции, посочени в точка
1, букви а) и б) от приложение I, за един или повече АИФ;

ч) „предлагане“ означава всяка пряка или непряка оферта или
продажба, по инициатива или от името на ЛУАИФ, на
дялове или акции от управляван от него АИФ на инвес
титори с местоживеене или седалище в Съюза;

ш) „главен АИФ“ означава всеки АИФ, в който друг АИФ
инвестира или към който има експозиция в съответствие с
буква м);

щ) „референтна държава-членка“ означава държавата-членка,
определена в съответствие с член 37, параграф 4;

аа) „АИФ от трета държава“ означава всеки АИФ, който не е
АИФ от ЕС;

аб) „ЛУАИФ от трета държава“ означава всяко ЛУАИФ, което не
е ЛУАИФ от ЕС;

ав) „некотирано дружество“ означава всяко дружество със
седалище в Съюза, чиито акции не са допуснати за
търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4,
параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

аг) „собствен капитал“ означава собствен капитал по смисъла на
членове 56—67 от Директива 2006/48/ЕО;
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ад) „предприятие майка“ означава предприятие майка по
смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО;

ае) „основен борсов посредник“ означава кредитна институция,
регулиран инвестиционен посредник или друг субект,
подлежащ на пруденциално регулиране и текущ надзор,
който предлага услуги на професионалните инвеститори,
основно за финансиране и изпълнение на сделки с
финансови инструменти като контрагент, и който може
също така да предлага други услуги като клиринг и
сетълмент на сделки, услуги по отговорно пазене, заемане
на ценни книжа, съобразени с нуждите технически услуги
и средства за оперативна поддръжка;

аж) „професионален инвеститор“ означава всеки инвеститор,
който е считан за професионален клиент или при
поискване може да бъде третиран като професионален
клиент по смисъла на приложение II към Директива
2004/39/ЕО;

аз) „квалифицирано участие“ означава всяко пряко или непряко
участие в ЛУАИФ, което представлява 10 % или повече от
капитала или от правата на глас в съответствие с членове 9 и
10 от Директива 2004/109/ЕО, като се отчитат условията за
сумиране на участието, предвидени в член 12, параграфи 4 и
5 от посочената директива, или което прави възможно
упражняването на значително влияние върху управлението
на ЛУАИФ, в което е това участие;

аи) „представители на служителите“ означава представители на
служителите по смисъла на определението в член 2, буква
д) от Директива 2002/14/ЕО;

ай) „инвеститор на дребно“ означава инвеститор, който не е
професионален инвеститор;

ак) „дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие по
смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО;

ал) „надзорни органи“, когато се използва във връзка с АИФ от
трета държава, означава националните органи на трета
държава, които съгласно законов или подзаконов нормативен
акт имат правомощия да упражняват надзор върху АИФ;

ам) „надзорни органи“, когато се използва във връзка с ЛУАИФ
от трета държава, означава националните органи на трета
държава, които съгласно законов или подзаконов нормативен
акт имат правомощия да упражняват надзор върху ЛУАИФ;
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ан) „предприятия със специална цел дейности по секюри
тизация“ означава предприятия, чиято единствена цел е да
извършват секюритизация или секюритизации по смисъла на
член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 24/2009 на Евро
пейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно
статистиката на активите и пасивите на дружествата със
специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюрити
зационни транзакции (1), както и други дейности, подходящи
за постигането на тази цел;
ао) „ПКИПЦК“ означава предприятие за колективно инвестиране
в прехвърлими ценни книжа, получило разрешение съгласно
член 5 от Директива 2009/65/ЕО.
2.
За целите на параграф 1, буква аг) от настоящия член се
прилагат mutatis mutandis членове 13—16 от Директива
2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвести
ционните посредници и кредитните институции (2).
3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:
а) методите на ливъридж по смисъла на параграф 1, буква х),
включително финансовите и/или правно-организационни
структури, в които участват трети лица, контролирани от
съответния АИФ, и
б) начините на изчисляване на ливъриджа.
4.
Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни
книжа и пазари) (ЕОЦКП) разработва проекти на регулаторни
технически стандарти за определяне на видовете ЛУАИФ,
когато това е от значение за прилагането на настоящата
директива и за осигуряването на еднакви условия за нейното
прилагане.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Член 5
Определяне на ЛУАИФ
1.
Държавите-членки правят необходимото за всеки АИФ,
управляван съгласно настоящата директива, да бъде определено
само едно ЛУАИФ, което да отговаря за спазването на
настоящата директива. Това ЛУАИФ е:
а) външно управляващо лице, което е юридическо лице,
назначено от АИФ или от негово име, и на което за срока
на това назначение е възложено управлението на АИФ
(външно ЛУАИФ), или
(1) ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
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б) самият АИФ, когато правно-организационната му форма
позволява вътрешно управление и управителният му орган
реши да не назначава външно ЛУАИФ, като в такъв случай
АИФ получава разрешение в качеството на ЛУАИФ.
2.
Когато външното ЛУАИФ не може да осигури спазването
на изискванията на настоящата директива, за което отговаря
АИФ или друг субект, действащ от негово име, то веднага
уведомява компетентните органи на своята държава-членка по
произход и, когато е приложимо, компетентните органи на съот
ветния АИФ от ЕС. Компетентните органи на държавата-членка
по произход на ЛУАИФ изискат от ЛУАИФ да предприеме необ
ходимите действия за коригиране на ситуацията.
3.
Ако независимо от предприемането на действията,
посочени в параграф 2, несъответствието не бъде отстранено и
доколкото то се отнася за ЛУАИФ от ЕС или АИФ от ЕС,
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ изискват от последното да се оттегли като ЛУАИФ на
съответния АИФ. В такъв случай АИФ не може повече да бъде
предлаган в Съюза. Когато става въпрос за ЛУАИФ от трета
държава, което управлява АИФ от трета държава, АИФ не
може повече да бъде предлаган в Съюза. Компетентните органи
на държавата-членка по произход на ЛУАИФ уведомяват веднага
компетентните органи на приемащите държави-членки на
ЛУАИФ.
ГЛАВА II
РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛУАИФ

Член 6
Условия за започване на дейност като ЛУАИФ
1.
Държавите-членки гарантират, че ЛУАИФ не управляват
АИФ, освен ако не са получили разрешение в съответствие с
настоящата директива.
ЛУАИФ, които са получили разрешение в съответствие с
настоящата директива, трябва във всеки един момент да
отговарят на условията за получаване на разрешение, предвидени
в настоящата директива.
2.
Държавите-членки изискват външните ЛУАИФ да не
извършват никаква друга дейност, освен дейностите, посочени в
приложение I към настоящата директива, и допълнителното
управление на ПКИПЦК въз основа на разрешение по
Директива 2009/65/ЕО.
3.
Държавите-членки изискват вътрешно управлявани АИФ
да не извършват никаква друга дейност, освен вътрешното
управление на съответния АИФ в съответствие с приложение I.
4.
Чрез дерогация от параграф 2, държавите-членки могат да
разрешат на външно ЛУАИФ да предоставя следните услуги:
а) управление на инвестиционни портфейли, включително на
портфейли, притежавани от пенсионни фондове и институции
за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с
член 19, параграф 1 от Директива 2003/41/ЕО, съгласно
мандатите, дадени от инвеститорите въз основа на преценка
за всеки отделен клиент;
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б) второстепенни услуги, включващи:
i) инвестиционно консултиране,
ii) съхранение и управление, свързани с акции или дялове на
предприятия за колективно инвестиране,
iii) получаване и предаване на поръчки във връзка с един или
повече финансови инструменти.
5.
Съгласно настоящата директива ЛУАИФ нямат право да
извършват:
а) единствено услугите, посочени в параграф 4;
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б) идентификационни данни за акционерите или членовете на
ЛУАИФ, преки или непреки, физически или юридически
лица, които имат квалифицирано участие, и данни за
размера на това участие;
в) програма за дейността, определяща организационната
структура на ЛУАИФ, включително информация за това как
ЛУАИФ възнамерява да изпълни задълженията си съгласно
глави II, III, IV, както и, когато е приложимо, съгласно
глави V, VI, VII и VIII;
г) информация за политиките и практиките във връзка с възна
гражденията съгласно член 13;

б) второстепенните услуги, посочени в параграф 4, буква б), без
при това да имат разрешение да предоставят услугите по
параграф 4, буква а);

д) информация относно мерките за делегиране и вторично деле
гиране на трети лица на функциите, посочени в член 20.

в) единствено дейностите, посочени в точка 2 от приложение I;
или

3.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ, което подава
заявление за издаване на разрешение, да представи на компе
тентните органи на своята държава-членка по произход и
следната информация за АИФ, които възнамерява да управлява:

г) услугите, посочени в точка 1, буква а) от приложение I, без
същевременно да предоставят услугите, посочени в точка 1,
буква б) от приложение I или обратното.
6.
Член 2, параграф 2 и членове 12, 13 и 19 от Директива
2004/39/ЕО се прилагат за предоставянето от страна на ЛУАИФ
на услугите, посочени в параграф 4 на настоящия член.
7.
Държавите-членки изискват от ЛУАИФ да предоставят на
компетентните органи на своята държава-членка по произход
информацията, необходима за постоянното наблюдение за спаз
ването на условията, предвидени в настоящата директива.
8.
Инвестиционните посредници, получили разрешително
съгласно Директива 2004/39/ЕО, и кредитните институции,
лицензирани съгласно Директива 2006/48/ЕО, не са длъжни
да получат разрешение съгласно настоящата директива, за да
могат да предоставят инвестиционни услуги, като например
управление на индивидуални портфейли, във връзка с АИФ.
Въпреки това инвестиционните посредници могат пряко или
косвено да предлагат или да продават дялове или акции от
АИФ на инвеститори в Съюза, само доколкото дяловете или
акциите могат да бъдат предлагани на пазара в съответствие с
настоящата директива.
Член 7
Заявление за издаване на разрешение
1.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ да подадат заявление
за издаване на разрешение пред компетентните органи на тяхната
държава-членка по произход.
2.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ, което подава
заявление за издаване на разрешение, да представи на компе
тентните органи на своята държава-членка по произход
следната информация във връзка с ЛУАИФ:
а) информация за лицата, които на практика управляват
дейността на ЛУАИФ;

а) информация относно инвестиционните стратегии, вклю
чително видовете базови фондове, ако АИФ е фонд на
фондове, и политиката на ЛУАИФ за използване на
ливъридж, и относно рисковия профил и други характе
ристики на АИФ, които управлява или възнамерява да
управлява, включително информация относно държавитечленки или трети държави, на чиято територия АИФ са уста
новени или се очаква да бъдат установени;
б) информация относно мястото на установяване на главния
АИФ, ако АИФ е захранващ АИФ;
в) устава или учредителните документи на всеки АИФ, който
ЛУАИФ възнамерява да управлява;
г) информация относно мерките за определяне на депозитаря в
съответствие с член 21 за всеки АИФ, който ЛУАИФ възна
мерява да управлява;
д) всякаква допълнителна информация по член 23, параграф 1
за всеки АИФ, който ЛУАИФ управлява или възнамерява да
управлява.
4.
Когато управляващо дружество е получило разрешение
съгласно Директива 2009/65/ЕО (наричано по-нататък „управ
ляващо ПКИПЦК дружество“) и подаде заявление за издаване
на разрешение на ЛУАИФ съгласно настоящата директива,
компетентните органи не могат да изискват от управляващото
ПКИПЦК дружество да предоставя информация или документи,
които управляващото ПКИПЦК дружество вече е предоставило,
когато е подало заявление за издаване на разрешение съгласно
Директива 2009/65/ЕО, при условие че въпросната информация
или документи са актуални.
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5.
Компетентните органи всяко тримесечие информират
ЕОЦКП за разрешенията, които са издадени или отнети в съот
ветствие с настоящата глава.
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д) главното управление и седалището на ЛУАИФ са разпо
ложени в една и съща държава-членка.
Разрешението е валидно във всички държави-членки.

ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са
посочени всички ЛУАИФ, получили разрешение съгласно
настоящата директива, списък на управляваните и/или пред
лагани в Съюза АИФ от такива ЛУАИФ и компетентният
надзорен орган за всяко такова ЛУАИФ. Регистърът е достъпен
в електронен формат.
6.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за конкретизиране на инфор
мацията, която трябва да се предостави на компетентните
органи при подаване на заявление за издаване на разрешение
на ЛУАИФ, включително програмата за дейността.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
7.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за установяване на стан
дартни формуляри, образци и процедури за предоставянето на
информацията, предвидена в параграф 6, първа алинея.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.
Провеждат се консултации със съответните компетентни
органи на другите заинтересовани държави-членки преди изда
ването на разрешение на следните ЛУАИФ:
а) дъщерно
ПКИПЦК
кредитна
получили

предприятие на друго ЛУАИФ, на управляващо
дружество, на инвестиционен посредник, на
институция или на застрахователно предприятие,
разрешение в друга държава-членка;

б) дъщерно предприятие на предприятието майка на друго
ЛУАИФ, на управляващо ПКИПЦК дружество, на инвести
ционен посредник, на кредитна институция или на застрахо
вателно предприятие, получили разрешение в друга държавачленка, и
в) дружество, контролирано от същите физически или
юридически лица, които контролират друго ЛУАИФ или
контролират управляващо ПКИПЦК дружество, инвести
ционен посредник, кредитна институция или застрахователно
предприятие, получили разрешение в друга държава-членка.
3.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ отказват да издадат разрешение, ако са възпрепятствани
да изпълняват ефективно своите надзорни функции поради:
а) тесни връзки между ЛУАИФ и други физически или
юридически лица;

Член 8
1.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ не издават разрешение, освен ако:

б) законовите,
подзаконовите
или
административните
разпоредби на трета държава, които се прилагат по
отношение на физически или юридически лица, с които
ЛУАИФ поддържа тесни връзки;

а) са убедени, че ЛУАИФ ще може да изпълни условията на
настоящата директива;

в) трудности във връзка с прилагането на тези законови, подза
конови или административни разпоредби.

б) ЛУАИФ разполага с достатъчен начален и собствен капитал в
съответствие с член 9;

4.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ могат да ограничат обхвата на разрешението, поспециално по отношение на инвестиционните стратегии на
АИФ, които ЛУАИФ има право да управлява.

в) лицата, които на практика управляват дейността на ЛУАИФ,
имат достатъчно добра репутация и достатъчен опит по
отношение на инвестиционните стратегии на АИФ, управ
лявани от ЛУАИФ, като имената на тези лица, както и на
всяко лице, което ги заменя в изпълнението на техните
функции, се съобщават незабавно на компетентните органи
на държавата-членка по произход на ЛУАИФ и решенията
във връзка с управлението на дейността на ЛУАИФ се
вземат от най-малко две лица, отговарящи на тези условия;

5.
В срок от три месеца от подаването на пълно заявление
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ информират писмено заявителя дали е издадено или е
отказано издаването на разрешение. Компетентните органи могат
да удължат този срок с още три месеца, когато считат това за
необходимо поради конкретните обстоятелства по случая и след
като са уведомили ЛУАИФ за това.

Условия за издаване на разрешение

г) акционерите или членовете на ЛУАИФ, които имат квалифи
цирано участие, са подходящи предвид необходимостта от
добро и разумно управление на ЛУАИФ, и

За целите на настоящия параграф дадено заявление се счита за
пълно, ако ЛУАИФ е представило най-малко информацията,
посочена в член 7, параграф 2, букви а)—г) и член 7,
параграф 3, букви а) и б).
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ЛУАИФ могат да започнат да управляват АИФ, като прилагат
инвестиционните стратегии, описани в заявлението в съответствие
с член 7, параграф 3, буква а), в своите държави-членки по
произход, веднага след като получат разрешение за това, но не
по-рано от един месец след представяне на евентуално липс
ващата информация по член 7, параграф 2, буква д) и член 7,
параграф 3, букви в), г) и д).
6.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за конкретизиране на:
а) изискванията, приложими за ЛУАИФ по параграф 3;
б) изискванията, приложими за акционерите и членовете с
квалифицирано участие, посочени в параграф 1, буква г);
в) пречките, които могат да възпрепятстват ефективното упраж
няване на надзорните функции на компетентните органи.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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посочен в параграф 3, ако се ползват от гаранция за същата
сума, предоставена от кредитна институция или от застрахо
вателно предприятие, чието седалище се намира в държавачленка или в трета държава, в която за тях се прилагат пруден
циални правила, които компетентните органи считат за равно
стойни на правилата, установени в правото на Съюза.

7.
За да се покрият евентуални рискове, свързани с професио
налната отговорност, която може да бъде породена в резултат на
осъществяваната от ЛУАИФ съгласно настоящата директива
дейност, вътрешно управляваните АИФ и външните ЛУАИФ:

а) трябва да разполагат с допълнителен собствен капитал, който
е достатъчен за покриването на евентуални рискове, свързани
с отговорността, породена от професионална небрежност; или

б) трябва да имат застраховка за професионална отговорност за
отговорността, породена от професионална небрежност, която
е съобразена с покритите рискове.

8.
Собственият капитал, включително допълнителният
собствен капитал, посочен в параграф 7, буква а), се инвестира
в ликвидни активи или в активи, които могат да бъдат осребрени
лесно и в кратък срок и не включват спекулативни позиции.

Член 9
Начален капитал и собствен капитал
1.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ, което е вътрешно
управляван АИФ, да разполага с начален капитал от най-малко
300 000 EUR.
2.
Когато ЛУАИФ е назначено за външно лице, управляващо
АИФ, ЛУАИФ трябва да разполага с начален капитал от наймалко 125 000 EUR.
3.
Когато стойността на портфейлите на АИФ, управлявани от
ЛУАИФ, надхвърли 250 милиона евро, ЛУАИФ осигурява
допълнителен собствен капитал. Този допълнителен собствен
капитал възлиза на 0,02 % от стойността, с която портфейлите
на ЛУАИФ надхвърлят 250 милиона евро, но въпреки това
изискваната обща сума на първоначалния капитал и допълни
телните средства не трябва да надхвърля 10 милиона евро.
4.
За целите на параграф 3 АИФ, управлявани от ЛУАИФ,
включително АИФ, по отношение на които ЛУАИФ е делегирало
функции в съответствие с член 20, с изключение на портфейли
от АИФ, които ЛУАИФ управлява въз основа на делегиране, се
считат за портфейли на ЛУАИФ.
5.
Независимо от параграф 3 собственият капитал на ЛУАИФ
не може никога да спада под размера, изискван съгласно член 21
от Директива 2006/49/ЕО.
6.
Държавите-членки могат да разрешат на ЛУАИФ да не
осигуряват до 50 % от допълнителния собствен капитал,

9.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки във връзка
с параграф 7 от настоящия член за конкретизиране на:

а) рисковете, които трябва да покриват допълнителният капитал
или застраховката за професионална отговорност;

б) условията за определяне доколко са подходящи допълни
телният собствен капитал или покритието на застраховката
за професионална отговорност; и

в) начина за определяне на текущите корекции на допълни
телния собствен капитал или на покритието на застраховката
за професионална отговорност.

10.
С изключение на параграфи 7 и 8 и на делегираните
актове, приети съгласно параграф 9, настоящият член не се
прилага за ЛУАИФ, които са управляващи ПКИПЦК дружества.

Член 10
Промени в обхвата на разрешението
1.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ да уведомят компе
тентните органи на своята държава-членка по произход за
всякакви съществени промени в условията за първоначалното
разрешение, по-специално съществени промени в информацията,
предоставена в съответствие с член 7, преди внасянето на тези
промени.
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2.
Ако компетентните органи на държавата-членка по
произход решат да наложат ограничения или да отхвърлят
тези промени, те информират ЛУАИФ за това в срок от един
месец след получаване на уведомлението. Компетентните органи
могат да удължат този срок с най-много един месец, когато
считат това за необходимо поради конкретните обстоятелства
по случая и след като са уведомили ЛУАИФ за това.
Промените се внасят, ако съответните компетентни органи не
са се противопоставили на това в съответния срок за преценка.

Член 11
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а) при изпълнение на своите дейности действат честно, с необ
ходимите умения, грижа и внимание и коректност;

б) действат в интерес на АИФ или на инвеститорите в управля
ваните от тях АИФ и на целостта на пазара;

в) имат и използват ефективно ресурсите и процедурите, необ
ходими за нормалното провеждане на тяхната стопанска
дейност;

Отнемане на разрешението
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ могат да отнемат разрешението, издадено на ЛУАИФ,
в случай че то:

а) не използва разрешението в рамките на 12 месеца, изрично се
откаже от разрешението или е прекратило дейността по
настоящата директива през предходните шест месеца, освен
ако държавата-членка не е предвидила, че в тези случаи
разрешението се обезсилва;

б) е получило разрешение въз основа на неверни твърдения или
по друг неправомерен начин;

г) предприемат всички разумни стъпки за избягване на
конфликти на интереси, а когато те не могат да бъдат
избегнати, установяват, управляват и наблюдават, и когато е
целесъобразно, разкриват тези конфликти на интереси, за да
не могат те да накърнят интересите на АИФ и техните инвес
титори и за да се гарантира, че управляваните от тях АИФ са
третирани справедливо;

д) спазват всички нормативни изисквания, приложими за
осъществяването на тяхната стопанска дейност, така че да
работят в интерес на АИФ или на инвеститорите на управля
ваните от тях АИФ и на целостта на пазара;

е) третират справедливо всички инвеститори на АИФ.
в) вече не отговаря на условията, при които е издадено разре
шението;

г) вече не отговаря на изискванията на Директива 2006/49/ЕО,
ако неговото разрешение включва и услугата по управление
на портфейл въз основа на преценка, посочена в член 6,
параграф 4, буква а) от настоящата директива;

д) е извършило тежки или системни нарушения на разпо
редбите, приети в съответствие с настоящата директива; или

е) попада в някоя от хипотезите, в които националното право,
предвижда отнемане на разрешението във връзка с въпроси,
които са извън приложното поле на настоящата директива.

ГЛАВА III
УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ЛУАИФ

Никой инвеститор в АИФ няма право на преференциално
третиране, освен ако това не е посочено в устава на съответния
АИФ или в неговите учредителни документи.

2.
Всяко ЛУАИФ, чието разрешение включва и услугата по
управление на портфейл въз основа на преценка, посочена в член
6, параграф 4, буква а):

а) няма право да инвестира целия или част от портфейла на
клиента в дялове или акции от управляваните от него АИФ,
освен ако не получи предварително общо одобрение от
клиента;

б) по отношение на услугите, посочени в член 6, параграф 4, за
него се прилага Директива 97/9/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите
за обезщетение на инвеститорите (1).

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания
Член 12
Общи принципи
1.
Държавите-членки гарантират, че във всеки един момент
ЛУАИФ отговарят на следните условия:

3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на критериите, които ще прилагат съответните
компетентни органи, за да преценят дали ЛУАИФ спазват задъл
женията си по параграф 1.
(1) ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.
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Член 13
Възнаграждения
1.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ да установят за кате
гориите персонал — включително висшето ръководство, служи
телите, поемащи рискове, и служителите с контролни функции,
както и всеки служител, чието общо възнаграждение го поставя в
същата категория възнаграждения като на висшето ръководство и
на служителите, поемащи рискове — чиито професионални
дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил
на ЛУАИФ или върху рисковия профил на управляваните от тях
АИФ, политики и практики във връзка с възнагражденията,
които са в съответствие с разумното и ефективно управление
на риска и го насърчават, и които не насърчават поемането на
рискове, несъобразени с рисковите профили, устава или учреди
телните документи на управляваните от тях АИФ.
ЛУАИФ определят политиките и практиките във връзка с възна
гражденията в съответствие с приложение II.
2.
ЕОЦКП разработва насоки за разумни политики за възна
гражденията, които са в съответствие с приложение II. Тези
насоки отчитат принципите на разумната политика за възнаграж
денията, посочени в Препоръка 2009/384/ЕО, размера на
ЛУАИФ и на управляваните от тях АИФ, вътрешната им орга
низация, както и естеството, обхвата и сложността на техните
дейности. ЕОЦКП си сътрудничи тясно с Европейския надзорен
орган (Европейски банков орган) (ЕБО).
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ЛУАИФ отделят в рамките на собствената си работна среда
задачите и отговорностите, които могат да бъдат считани за
несъвместими една с друга или които могат евентуално да
породят системни конфликти на интереси. ЛУАИФ преценяват
дали техните работни условия могат да доведат до други
съществени конфликти на интереси и ги разкриват на инвести
торите в АИФ.
2.
Когато организационните механизми, въведени от ЛУАИФ с
цел установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на
конфликтите на интереси, не са достатъчни, за да гарантират с
необходимата сигурност предотвратяването на рисковете от
накърняване на интересите на инвеститорите, ЛУАИФ ясно
разкрива пред инвеститорите общия характер или източниците
на конфликти на интереси, преди да започне дейността си от
тяхно име, и разработва подходящи политики и процедури.
3.
Когато ЛУАИФ ползва услугите на основен борсов
посредник от името на АИФ, условията се установяват в
писмен договор. По-специално всяка възможност за прехвърляне
и повторна употреба на активи на АИФ се предвижда в този
договор и съответства на устава или учредителните документи на
АИФ. В договора се предвижда депозитарят да бъде уведомен за
него.
ЛУАИФ проявяват необходимите умения, грижа и внимание при
избора и определянето на основните борсови посредници, с
които ще бъде сключен договор.

Член 14
Конфликт на интереси
1.
Държавите-членки изискват ЛУАИФ да предприемат
всички необходими мерки за установяването на конфликтите
на интереси, които възникват в хода на управлението на един
или повече АИФ между:
а) ЛУАИФ, включително неговите ръководители, служители или
всяко лице, пряко или непряко свързано с него чрез упраж
няването на контрол, и управлявания от него АИФ или инвес
титорите в този АИФ;
б) АИФ или инвеститорите в този АИФ и друг АИФ или инвес
титорите в този АИФ;
в) АИФ или инвеститорите в този АИФ и друг клиент на
ЛУАИФ;
г) АИФ или инвеститорите в този АИФ и ПКИПЦК, управлявано
от ЛУАИФ, или инвеститорите в това ПКИПЦК; или
д) двама клиенти на ЛУАИФ.
ЛУАИФ поддържат и прилагат ефективни организационни и
административни механизми с оглед предприемането на всички
разумни стъпки за установяването, предотвратяването, управ
лението и наблюдението на конфликти на интереси, за да не
могат те да накърнят интересите на АИФ и техните инвеститори.

4.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:
а) видовете конфликти на интереси, посочени в параграф 1;
б) разумните стъпки, които се очаква ЛУАИФ да предприемат
във връзка със структурите и организационните и админист
ративните процедури, за да установяват, предотвратяват,
управляват, наблюдават и разкриват конфликтите на интереси.
Член 15
Управление на риска
1.
ЛУАИФ осигуряват функционално и йерархично отделяне
на функциите по управление на риска от оперативните звена,
включително от функциите по управление на портфейл.
Функционалното и йерархичното отделяне на функциите по
управление на риска в съответствие с първа алинея подлежи
на преглед от страна на компетентните органи на държаватачленка по произход на ЛУАИФ в съответствие с принципа на
пропорционалност, като се приема, че ЛУАИФ във всеки един
случай е в състояние да докаже, че конкретните гаранции срещу
конфликтите на интереси позволяват независимото извършване
на дейности по управление на риска и че процесът на
управление на риска отговаря на изискванията на настоящия
член и е неизменно ефективен.
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2.
ЛУАИФ въвеждат подходящи системи за управление на
риска, за да идентифицират, измерват, управляват и наблюдават
по подходящ начин всички рискове от значение за инвестици
онната стратегия за всеки АИФ и на които е изложен или може
да бъде изложен всеки АИФ.
ЛУАИФ правят преглед на системите за управление на риска на
подходящи интервали от време, но не по-рядко от веднъж
годишно, и при необходимост ги адаптират.
3.

Като минимално изискване ЛУАИФ:

а) когато инвестират от името на АИФ съгласно инвестици
онната стратегия, целите и рисковия профил на АИФ,
прилагат процес за комплексна проверка, който е целесъ
образен, документиран и се актуализира редовно;
б) гарантират, че рисковете, свързани с всяка инвестиционна
позиция на АИФ, както и общият им ефект върху
портфейла на АИФ, могат да бъдат правилно идентифи
цирани, измерени, управлявани и контролирани във всеки
един момент, включително чрез използването на подходящи
процедури за стрес-тестове;
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5.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:

а) системите за управление на риска, които трябва да бъдат
използвани от ЛУАИФ във връзка с рисковете, които те
поемат от името на управляваните от тях АИФ;

б) подходящата периодичност на прегледа на системата за
управление на риска;

в) начина, по който функцията по управление на риска да се
отдели функционално и йерархично от оперативните подраз
деления, включително функцията по управление на портфейл;

г) конкретните гаранции срещу конфликтите на интереси,
посочени в параграф 1, втора алинея;

д) изискванията, посочени в параграф 3.

в) гарантират, че рисковият профил на АИФ отговаря на размера
и структурата на портфейла, на инвестиционните стратегии и
целите на АИФ, заложени в устава или в учредителните
документи, проспекта и документите за офертата на АИФ.

Управление на ликвидността

4.
ЛУАИФ определят максимално ниво на ливъридж, което те
могат да използват от името на всеки управляван от тях АИФ,
както и обхвата на правото за повторно използване на обез
печение или гаранция, което би могло да бъде предоставено
по договореностите за ливъридж, като се взема предвид, inter alia:

1.
За всеки управляван от тях АИФ, различен от АИФ от
затворен тип, който не използва ливъридж, ЛУАИФ използват
подходяща система за управление на ликвидността и приемат
процедури, които им позволяват да наблюдават риска по
отношение на ликвидността на АИФ и да обезпечат съот
ветствието на ликвидния профил на инвестициите на АИФ с
поетите задължения.

а) вида АИФ;
б) инвестиционната стратегия на АИФ;

Член 16

ЛУАИФ редовно провеждат стрес-тестове при обичайни и при
извънредни условия, свързани с ликвидността, които им дават
възможност да оценят ликвидния риск за АИФ и съответно да
наблюдават ликвидния риск на АИФ.

в) източниците на използвания от АИФ ливъридж;
г) всяка друга взаимовръзка или съответни отношения с други
институции за финансови услуги, които биха могли да
породят системен риск;
д) необходимостта от ограничаване на експозицията към всеки
отделен контрагент;

2.
За всеки управляван от тях АИФ ЛУАИФ осигуряват
последователност на инвестиционната стратегия, ликвидния
профил и политиката на обратно изкупуване.

3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:

е) до каква степен е обезпечено използването на ливъридж;
а) системите и процедурите за управление на ликвидността; и
ж) съотношението между активи и пасиви;
з) мащаба, естеството и обема на дейността на ЛУАИФ на съот
ветните пазари.

б) начина на съгласуване на инвестиционната стратегия,
ликвидния профил и политиката на обратно изкупуване
съгласно параграф 2.
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Член 17

Член 19

Инвестиции в секюритизирани позиции

Оценка

С цел да се осигури междусекторна последователност и да се
премахнат несъответствията между интересите на дружества,
които преструктурират кредити в търгуеми ценни книжа, и
инициаторите по смисъла на член 4, точка 41 от Директива
2006/48/ЕО, и ЛУАИФ, които инвестират в такива ценни
книжа или други финансови инструменти от името на един
или повече АИФ, Комисията приема, чрез делегирани актове в
съответствие с член 56 и при условията на членове 57 и 58,
мерки за определяне на изискванията в следните области:

1.
ЛУАИФ гарантират, че във всеки от управляваните от тях
АИФ са установени подходящи и последователни процедури,
позволяващи да се извърши точна и независима оценка на
активите на АИФ в съответствие с настоящия член, с прило
жимото национално право, както и с устава или учредителните
документи на АИФ.

а) изисквания, на които трябва да отговаря инициаторът,
спонсорът или първоначалният кредитор, за да може
определено ЛУАИФ да инвестира в ценни книжа или други
финансови инструменти от този вид, емитирани след 1 януари
2011 г., от името на един или повече АИФ, включително
изисквания, които да гарантират, че инициаторът, спонсорът
или първоначалният кредитор запазва нетен икономически
интерес от най-малко 5 %;

б) качествени изисквания, на които трябва да отговарят ЛУАИФ,
които инвестират в тези ценни книжа или в други финансови
инструменти от името на един или повече АИФ.

РАЗДЕЛ 2

Организационни изисквания
Член 18
Общи принципи
1.
Държавите-членки изискват от ЛУАИФ да използват във
всеки един момент достатъчни и подходящи човешки и
технически ресурси, необходими за доброто управление на АИФ.

По-специално, компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ, като отчитат естеството на управляваните
от ЛУАИФ АИФ, изискват от него да притежава надеждни адми
нистративни и счетоводни процедури, механизми за контрол и
сигурност при електронната обработка на данни и подходящи
механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално
правила относно личните сделки на служителите му или прите
жаването или управлението на инвестиции с цел инвестиране за
собствена сметка, и които гарантират най-малкото, че всяка
сделка с участието на АИФ може да бъде проследена, като се
установят произходът ѝ, страните по нея, естеството ѝ, времето и
мястото на осъществяването ѝ, както и че активите на АИФ,
управлявани от ЛУАИФ, са инвестирани в съответствие с устава
или учредителните документи на АИФ и с действащите
нормативни разпоредби.

2.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на процедурите и механизмите, посочени в параграф 1.

2.
Правилата за оценка на активите и за изчисляване на
нетната стойност на активите на дял или акция на АИФ се
определят в законодателството на държавата, в която е
установен АИФ и/или в устава или в учредителните документи
на АИФ.
3.
ЛУАИФ гарантират също така, че нетната стойност на
активите на дял или акция от АИФ се изчислява и съобщава
на инвеститорите в съответствие с настоящия член, приложимото
национално право и устава или учредителните документи на
АИФ.
Използваните процедури за оценка гарантират, че активите се
оценяват и нетната стойност на активите на дял или акция се
изчислява най-малко веднъж годишно.
При АИФ от отворен тип тези оценки и изчисления се
извършват също така с периодичност, която е подходяща както
предвид активите, с които разполага АИФ, така и предвид
неговата политика за емитиране и обратно изкупуване.
При АИФ от затворен тип тези оценки и изчисления се
извършват също така при увеличаване или намаляване на
капитала от съответния АИФ.
Инвеститорите се уведомяват за оценките и изчисленията по
начина, предвиден в устава или учредителните документи на
съответния АИФ.
4.
ЛУАИФ гарантират, че функцията по оценяване се
изпълнява от:
а) външен оценител, който е физическо или юридическо лице,
независимо от АИФ, ЛУАИФ и от всяко друго лице с тесни
връзки с АИФ или ЛУАИФ; или
б) самото ЛУАИФ, при условие че функцията по оценяване е
функционално независима от управлението на портфейл, а
политиката за възнагражденията и други мерки гарантират
ограничаването на конфликтите на интереси и предотвратя
ването на неправомерно влияние върху служителите.
Определеният за даден АИФ депозитар не може да бъде
назначаван за външен оценител на този АИФ, освен ако не е
отделил функционално и йерархично изпълнението на
функциите си на депозитар от задачите си като външен
оценител и възможните конфликти на интереси са надлежно
установени, управлявани, наблюдавани и разкривани на инвес
титорите в АИФ.
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изпълнява

функцията

по

а) външният оценител подлежи на задължителна, призната от
закона професионална регистрация или за него се прилагат
законови или подзаконови разпоредби или правила за профе
сионално поведение;
б) външният оценител може да предостави достатъчни профе
сионални гаранции, че е в състояние да изпълнява
ефективно съответната функция по оценяване в съответствие
с параграфи 1, 2 и 3; и
в) при назначаването на външния оценител са спазени изиск
ванията на член 20, параграфи 1 и 2 и на делегираните
актове, приети съгласно член 20, параграф 7.
6.
Назначеният външен оценител не може да делегира
функцията по оценяване на трето лице.
7.
ЛУАИФ уведомяват за назначаването на външен оценител
компетентните органи на държавата-членка по произход, които
могат да изискат на негово място да бъде назначен друг външен
оценител, ако не са спазени условията, предвидени в параграф 5.
8.
Оценяването се извършва безпристрастно и с дължимите
умения, грижа и внимание.
9.
Когато функцията по оценяване не се изпълнява от
независим външен оценител, компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ могат да изискат от
ЛУАИФ да подложи своите процедури за оценяване и/или
оценки на проверката на външен оценител или, когато е целе
съобразно, на одитор.
10.
ЛУАИФ отговарят за точната оценка на активите на АИФ,
изчисляването на нетната стойност на активите и публикуването
на тази нетна стойност на активите. Следователно в никакъв
случай фактът, че ЛУАИФ е назначило външен оценител, не
засяга отговорността на ЛУАИФ към АИФ и неговите инвес
титори.
Независимо от първа алинея и от всякакви договорености в
противен смисъл, външният оценител носи отговорност пред
ЛУАИФ за всяка претърпяна от ЛУАИФ загуба в резултат на
неизпълнение на задълженията на външния оценител, поради
небрежност или умишлено.
11.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие
с член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за
конкретизиране на:
а) критериите, приложими към процедурите за точна оценка на
активите и за изчисляване на нетната стойност на активите на
дял или акция;
б) професионалните гаранции, които външният оценител трябва
да е в състояние да представи, за да изпълнява ефективно
функцията по оценяване;
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в) подходящата периодичност на оценката, извършвана от АИФ
от отворен тип, предвид активите, с които разполага АИФ, и
предвид неговата политика за емитиране и обратно изку
пуване.

РАЗДЕЛ 3

Делегиране на функциите на ЛУАИФ
Член 20
Делегиране
1.
ЛУАИФ, които възнамеряват да делегират на трети лица
изпълнението на функциите си от тяхно име, уведомяват компе
тентните органи на своята държава-членка по произход преди
договореностите за делегирането да породят действие. Следните
условия трябва да бъдат спазени:

а) ЛУАИФ трябва да бъде в състояние да обоснове цялата си
структура на делегиране с обективни причини;

б) подизпълнителят трябва да разполага с достатъчно ресурси за
изпълнението на съответните задачи и лицата, които на
практика управляват стопанската дейност на подизпълнителя,
трябва да са с достатъчно добра репутация и с достатъчен
опит;

в) когато делегирането се отнася до управление на портфейл или
до управление на риска, те се делегират само на предприятия,
които са получили разрешение или са регистрирани за целите
на управлението на активи и подлежат на надзор, или, когато
това условие не може да бъде изпълнено, единствено при
спазване на условието за получаване на предварително
одобрение от компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ;

г) когато делегирането се отнася до управление на портфейл или
до управление на риска, делегирано на предприятие от трета
държава, в допълнение към изискванията по буква в) трябва
да се осигури сътрудничество между компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ и надзорния орган
на това предприятие;

д) делегирането не трябва да ограничава ефективността на
надзора върху ЛУАИФ, и по-специално не трябва да възпре
пятства ЛУАИФ да действа или да управлява АИФ в интерес
на инвеститорите;

е) ЛУАИФ трябва да е в състояние да докаже, че подизпъл
нителят отговаря на изискванията и е способен да поеме
въпросните функции, че е избран с цялата дължима грижа
и че ЛУАИФ може да наблюдава ефективно във всеки един
момент изпълнението на делегираната дейност, да дава по
всяко време допълнителни указания на подизпълнителя и да
оттегля делегирането незабавно, когато това е в интерес на
инвеститорите.
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ЛУАИФ редовно прави преглед на предоставяните от всеки
подизпълнител услуги.
2.
Не се делегира управление на портфейл или управление на
риска на:
а) депозитаря или на подизпълнител на депозитаря; или
б) друг субект, чиито интереси могат да противоречат на инте
ресите на ЛУАИФ или на инвеститорите в АИФ, освен ако
този субект не е отделил функционално и йерархично изпъл
нението на своите задачи, свързани с управление на портфейл
или управление на риска, от другите свои евентуално несъв
местими задачи и възможните конфликти на интереси са
надлежно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити
на инвеститорите в АИФ.
3.
Фактът, че ЛУАИФ е делегирало функции на трето лице,
или евентуалното допълнително вторично делегиране не засягат
неговата отговорност към АИФ и инвеститорите в него и то не
следва да делегира своите функции в такава степен, че по
същество да не може повече да бъде считано за лице, управ
ляващо АИФ, и в такава степен, че да се превърне в
„пощенска кутия“.
4.
Третите лица могат да делегират вторично всяка от
функциите, които са им делегирани, ако са изпълнени
следните условия:
а) ЛУАИФ е дало съгласието си преди вторичното делегиране;
б) ЛУАИФ е информирало компетентните органи на държаватачленка по произход преди договореностите за вторичното
делегиране да започнат да се прилагат;
в) условията, предвидени в параграф 1, като се приема, че позо
ваването на „подизпълнител“ се счита за позоваване на
„вторичен подизпълнител“.
5.
Не може да се делегира вторично управление на портфейл
или управление на риска на:
а) депозитаря или на подизпълнител на депозитаря, или
б) всеки друг субект, чиито интереси могат да противоречат на
интересите на ЛУАИФ или на инвеститорите в АИФ, освен
ако този субект не е отделил функционално и йерархично
изпълнението на своите задачи, свързани с управление на
портфейл или управление на риска, от другите свои евен
туално несъвместими задачи и възможните конфликти на
интереси са надлежно установени, управлявани, наблюдавани
и разкрити на инвеститорите в АИФ.
Съответният подизпълнител редовно прави преглед на предоста
вяните от всеки вторичен подизпълнител услуги.
6.
Когато вторичният подизпълнител допълнително делегира
някоя от функциите, които са му делегирани, предвидените в
параграф 4 условия се прилагат mutatis mutandis.
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7.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:

а) условията за изпълнение на изискванията, посочени в
параграфи 1, 2, 4 и 5;

б) условията, при които се счита, че ЛУАИФ е делегирало
функциите си в такава степен, че се е превърнало в
„пощенска кутия“ и вече не може да се счита за лице, управ
ляващо АИФ, както е посочено в параграф 3.

РАЗДЕЛ 4

Депозитар
Член 21
Депозитар
1.
ЛУАИФ осигуряват определянето на един депозитар за
всеки управляван от тях АИФ в съответствие с настоящия член.

2.
Определянето на депозитаря се удостоверява с писмен
договор. Договорът, inter alia, урежда обмена на информация,
считан за необходим с цел да се позволи на депозитаря да
изпълнява функциите си по отношение на АИФ, за който е
определен за депозитар, както е посочено в настоящата
директива и в други приложими законови, подзаконови или
административни разпоредби.

3.

Депозитарят е:

а) кредитна институция със седалище на територията на Съюза,
която е лицензирана в съответствие с Директива 2006/48/ЕО;

б) инвестиционен посредник със седалище на територията на
Съюза, за който се прилагат изискванията за капиталова адек
ватност в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива
2006/49/ЕО, включително изискванията за капиталова адек
ватност по отношение на оперативния риск, който има разре
шително в съответствие с Директива 2004/39/ЕО и който
предоставя и допълнителна услуга за съхранение и админис
триране на финансови инструменти за сметка на клиенти в
съответствие с раздел Б, точка 1 от приложение I към
Директива 2004/39/ЕО; във всички случаи такива инвести
ционни посредници трябва да притежават собствен капитал,
чийто размер не е по-малък от този на началния капитал,
посочен в член 9 от Директива 2006/49/ЕО; или

в) друга категория институции, която подлежи на пруденциално
регулиране и текущ надзор и която към 21 юли 2011 г.
попада в категориите институции, определени от държавитечленки като отговарящи на условията за депозитар съгласно
член 23, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО.
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Само за АИФ от трета държава и без да се засягат разпоредбите
на параграф 5, буква б), депозитарят може да бъде също така
кредитна институция или друг субект от същото естество като
субектите, посочени в първа алинея, букви а) и б) от настоящия
параграф, при условие че са изпълнени условията по параграф 6,
буква б).
В допълнение държавите-членки могат да разрешат по
отношение на някои АИФ, при които правото за обратно изку
пуване не може да се упражнява в срок от пет години от датата
на първоначалните инвестиции и които в съответствие с
основната си инвестиционна политика обикновено не инвестират
в активи, които трябва да бъдат държани на отговорно пазене в
съответствие с разпоредбите на параграф 8, буква а), или обик
новено инвестират в емитенти или некотирани дружества с цел
евентуално да придобият контрол върху такива дружества в
съответствие с член 26, депозитарят да може да бъде субект,
който изпълнява функциите на депозитар като част от профе
сионални или стопански дейности, за които този субект подлежи
на задължителна, призната от закона професионална регистрация
или във връзка с които се прилагат законови или подзаконови
разпоредби или правила за професионално поведение, и който
може да осигури достатъчни финансови и професионални
гаранции, които да му позволят да изпълнява ефективно съот
ветните функции на депозитар и задълженията, присъщи на тези
функции.
4.
За да се избегнат конфликтите на интереси между депо
зитаря, ЛУАИФ и/или АИФ и/или неговите инвеститори:
а) ЛУАИФ не може да осъществява дейност като депозитар;
б) основен борсов посредник, който действа като контрагент на
АИФ, не може да действа като депозитар за този АИФ, освен
ако не е отделил функционално и йерархично изпълнението
на функциите си на депозитар от задачите си като основен
борсов посредник и ако възможните конфликти на интереси
са надлежно установени, управлявани, наблюдавани и
разкривани на инвеститорите в АИФ. Делегирането от депо
зитаря на неговите задачи по отговорно пазене на такъв
основен борсов посредник е допустимо в съответствие с
параграф 11, ако са изпълнени съответните условия.
5.

Депозитарят е установен в едно от следните места:

а) за АИФ от ЕС — в държавата-членка по произход на АИФ;
б) за АИФ от трета държава — в третата държава, в която е
установен АИФ, или в държавата-членка по произход на
ЛУАИФ, управляващо АИФ, или в референтната държавачленка на ЛУАИФ, управляващо АИФ.
6.
Без да се засягат изискванията, предвидени в параграф 3,
при определянето на депозитар, който е установен в трета
държава, във всеки един момент се прилагат следните условия:
а) компетентните органи на държавите-членки, в които се
планира да се предлагат дяловете или акциите от АИФ от
трета държава, и — доколкото те са различни, на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ, са подписали
договорености за сътрудничество и обмен на информация с
компетентните органи на депозитаря;

L 174/29

б) депозитарят подлежи на ефективно пруденциално регулиране,
включително в областта на минималните капиталови
изисквания, и на надзор, които имат същите последици
като правото на Съюза и които се прилагат ефективно;
в) третата държава, в която е установен депозитарят, не е
посочена като отказваща съдействие държава или територия
в списъка на FATF;
г) държавите-членки, в които се планира да се предлагат
дяловете или акциите от АИФ от трета държава, и —
доколкото тя е различна — държавата-членка по произход
на ЛУАИФ, са подписали с третата държава, в която е
установен депозитарят, споразумение, което е изцяло в съот
ветствие със стандартите, установени в член 26 от Примерната
данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и
което осигурява ефективен обмен на информация по данъчни
въпроси, включително многостранни данъчни споразумения;
д) депозитарят носи договорна отговорност пред АИФ или пред
инвеститорите в АИФ в съответствие с параграфи 12 и 13 и
изрично приема да спазва параграф 11.
Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с оценката, направена относно прилагането на първа алинея,
букви а), в) или д) от компетентните органи на държаватачленка по произход на ЛУАИФ, съответните компетентни
органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да
предприеме действия в съответствие с правомощията, които са
му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
Въз основа на посочените в параграф 17, буква б) критерии
Комисията приема актове за изпълнение, в които посочва, че
пруденциалното регулиране и надзор на третата държава имат
същите последици като правото на Съюза и се прилагат
ефективно. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие
с процедурата по разглеждане, посочена в член 59, параграф 2.
7.
Депозитарят като цяло гарантира подходящо наблюдение
на паричните потоци на АИФ и в частност гарантира, че всички
плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име при
записването на дялове или акции от АИФ, са получени и че
всички парични средства на АИФ са осчетоводени по парични
сметки, открити на името на АИФ или на името на ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, или на името на депозитаря,
действащ от името на АИФ, в един от субектите, посочени в
член 18, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2006/73/ЕО,
или друг субект от същото естество на съответния пазар, на
който са необходими парични сметки, при условие че този
субект подлежи на ефективно пруденциално регулиране и
надзор, които имат същите последици като правото на Съюза
и които се прилагат ефективно и в съответствие с принципите,
установени в член 16 от Директива 2006/73/ЕО.
Когато паричните сметки са открити на името на депозитаря,
действащ от името на АИФ, паричните средства на субекта,
посочен в първа алинея, и собствените парични средства на
депозитаря не се осчетоводяват по тези сметки.
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8.
Активите на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името на
АИФ, се поверяват на депозитаря за съхранение, както следва:

г) гарантира, че при сделки с активи на АИФ всички плащания
се превеждат на АИФ в обичайните срокове;

а) за финансови инструменти, които могат да бъдат държани на
отговорно пазене:

д) гарантира, че приходът на АИФ се разпределя в съответствие с
приложимото национално право и устава или учредителните
документи на АИФ.

i) депозитарят държи на отговорно пазене всички финансови
инструменти, които могат да бъдат вписани по сметка за
финансови инструменти, открита в книгите на депозитаря,
и всички финансови инструменти, които могат да бъдат
физически предадени на депозитаря,
ii) за тази цел депозитарят гарантира, че всички финансови
инструменти, които могат да бъдат вписани по сметка за
финансови инструменти, открита в книгите на депозитаря,
се вписват в книгите на депозитаря в отделни сметки в
съответствие с принципите, посочени в член 16 от
Директива 2006/73/ЕО, като сметките са открити на
името на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името на
АИФ, за да може във всеки един момент те да бъдат
ясно разграничени като принадлежащи на АИФ в съот
ветствие с приложимото право;
б) за други активи:
i) депозитарят проверява собствеността на АИФ или на
ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, върху тези
активи, и съхранява данни за активите, за които е
убеден, че са собственост на АИФ или на ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ,
ii) преценката дали АИФ или ЛУАИФ, действащо от името
на АИФ, е собственик на такива активи се основава на
информацията или документите, предоставени от АИФ
или ЛУАИФ, и на доказателства, които не са представени
от тях, ако има такива,
iii) депозитарят актуализира тези данни.
9.
В допълнение към задачите, посочени в параграфи 7 и 8,
депозитарят:
а) гарантира, че продажбата, емитирането, обратното изку
пуване, откупуването и обезсилването на дялове или акции
от АИФ се извършват в съответствие с приложимото
национално право и с устава или учредителните документи
на АИФ;
б) гарантира, че стойността на дяловете или акциите от АИФ е
изчислена в съответствие с приложимото национално право,
устава или учредителните документи на АИФ и процедурите,
предвидени в член 19;
в) изпълнява указанията на ЛУАИФ, освен когато те проти
воречат на приложимото национално право или на устава
или учредителните документи на АИФ;

10.
В съответствие със своите съответни функции ЛУАИФ и
депозитарят действат честно, коректно, професионално, неза
висимо и в интерес на АИФ или на инвеститорите в АИФ.
Депозитарят не може да извършва дейности по отношение на
АИФ или ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, които могат да
породят конфликти на интереси между АИФ, инвеститорите в
АИФ, ЛУАИФ и депозитаря, освен ако депозитарят не е отделил
функционално и йерархично изпълнението на функциите си на
депозитар от своите други евентуално несъвместими задачи и
възможните конфликти на интереси са надлежно установени,
управлявани, наблюдавани и разкривани на инвеститорите в
АИФ.
Активите, посочени в параграф 8, не могат да бъдат повторно
използвани от депозитаря без предварителното съгласие на АИФ,
или на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ.
11.
Депозитарят не може да делегира на трети лица нито
една от функциите си, описани в настоящия член, с изключение
на посочените в параграф 8.
Депозитарят може да делегира на трети лица функциите,
посочени в параграф 8, при спазване на следните условия:
а) задачите не се делегират с намерението да се избегне спаз
ването на изискванията на настоящата директива;
б) депозитарят може да докаже, че съществува обективна
причина за делегирането;
в) депозитарят е проявил всички дължими умения, грижа и
внимание при избора и определянето на всяко трето лице,
на което иска да делегира част от задачите си, и продължава
да проявява всички дължими умения, грижа и внимание при
периодичния преглед и постоянното наблюдение на всяко
трето лице, на което е делегирал част от задачите си, и на
правилата на третото лице по отношение на делегираните му
задачи; и
г) депозитарят е гарантирал, че третото лице отговаря на
следните условия във всеки един момент на изпълнението
на задачите, които са му делегирани:
i) третото лице има правно-организационна структура и
експертен опит, които са подходящи и пропорционални
предвид естеството и сложността на активите на АИФ или
ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, които са му били
поверени,
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ii) за задачите по отговорно пазене, посочени в параграф 8,
буква а), третото лице подлежи в рамките на съответната
юрисдикция на ефективно пруденциално регулиране,
включително в областта на минималните капиталови
изисквания, и на надзор и третото лице подлежи на
периодичен външен одит, чрез който се гарантира, че то
действително владее финансовите инструменти,
iii) третото лице отделя активите на клиентите на депозитаря
от собствените си активи и от активите на депозитаря,
така че те да могат във всеки един момент да бъдат
ясно разграничени като принадлежащи на клиентите на
даден депозитар,
iv) третото лице не може да използва активите без предвари
телното съгласие на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от
името на АИФ, и предварително уведомяване на депо
зитаря, и
v) третото лице спазва общите задължения и забрани,
посочени в параграфи 8 и 10.
Без да се засяга втора алинея, буква г), подточка ii), когато
съгласно правото на трета държава се изисква определени
финансови инструменти да се държат на отговорно пазене от
местен субект и никой местен субект не отговаря на изиск
ванията за делегиране, предвидени в посочената буква, депо
зитарят може да делегира своите функции на подобен местен
субект само до степента, до която това се изисква от правото
на третата държава и само докато няма местни субекти, които
отговарят на изискванията за делегиране, при спазване на
следните изисквания;
а) инвеститорите в съответния АИФ трябва да са били надлежно
уведомени, че това делегиране се изисква поради правни огра
ничения в правото на третата държава, както и за обстоятел
ствата, обосноваващи делегирането, преди да направят инвес
тицията; и
б) АИФ или ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, трябва да
даде указания на депозитаря да делегира отговорното пазене
на такива финансови инструменти на подобен местен субект.
Третото лице може на свой ред да делегира вторично тези
функции, при спазване на същите условия. В такъв случай
параграф 13 се прилага mutatis mutandis към съответните лица.
За целите на настоящия параграф предоставянето на услуги,
определени в Директива 98/26/ЕО, от системите за сетълмент
на ценни книжа, определени за целите на същата директива,
или предоставянето на сходни услуги от системи за сетълмент
на ценни книжа на трета държава, не се счита за делегиране на
функциите по отговорно пазене.
12.
Депозитарят носи отговорност пред АИФ или пред инвес
титорите в АИФ за загубата от самия него или от трето лице, на
което е делегирано отговорното пазене на финансови
инструменти, държани на отговорно пазене в съответствие с
параграф 8, буква а).
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В случай на такава загуба на финансов инструмент, държан на
отговорно пазене, депозитарят без неоправдано забавяне възста
новява на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ,
финансов инструмент от същия вид или паричната му равно
стойност. Депозитарят не носи отговорност, ако може да
докаже, че загубата е вследствие на външно събитие, което е
извън неговия контрол, чиито последици биха били неизбежни
независимо от всички разумни усилия за предотвратяването им.
Депозитарят носи отговорност пред АИФ или пред инвести
торите в АИФ за всяка друга загуба, понесена от тях в
резултат на неизпълнение, поради небрежност или умишлено,
на задълженията на депозитаря съгласно настоящата директива.
13.
Делегирането съгласно параграф 11 не засяга отговор
ността на депозитаря.
Без да се засяга първа алинея от настоящия параграф, в случай
на загуба на финансови инструменти, държани на отговорно
пазене от трето лице съгласно параграф 11, депозитарят може
да бъде освободен от отговорност, ако може да докаже, че:
а) са изпълнени всички изисквания за делегирането на неговите
задачи по отговорно пазене, посочени в параграф 11, втора
алинея;
б) има писмен договор между депозитаря и третото лице, с
който изрично се прехвърля отговорността на депозитаря на
това трето лице и се позволява на АИФ или на ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, да предяви претенции срещу
третото лице във връзка със загубата на финансови
инструменти или на депозитаря да предяви тези претенции
от тяхно име; и
в) има писмен договор между депозитаря и АИФ или ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, с който изрично се позволява
освобождаване от отговорност на депозитаря и се посочва
обективната причина за сключване на договор за такова осво
бождаване.
14.
Освен това, когато съгласно правото на третата държава се
изисква определени финансови инструменти да се държат на
отговорно пазене от местен субект и никой местен субект не
отговаря на изискванията за делегиране, предвидени в параграф
11, буква г), подточка ii), депозитарят може да бъде освободен от
отговорност, ако са изпълнени следните условия:
а) уставът или учредителните документи на съответния АИФ
изрично позволяват такова освобождаване при условията,
предвидени в настоящия параграф;
б) инвеститорите в съответния АИФ са били надлежно
уведомени за това освобождаване и за обстоятелствата, обос
новаващи освобождаването, преди да направят инвестицията;
в) АИФ или ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, са дали
указания на депозитаря да делегира отговорното пазене на
такива финансови инструменти на местен субект;
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г) има писмен договор между депозитаря и АИФ или ЛУАИФ,
действащо от името на АИФ, с който изрично се позволява
такова освобождаване; както и
д) има писмен договор между депозитаря и третото лице, с
който изрично се прехвърля отговорността на депозитаря на
този местен субект и с който се позволява на АИФ или на
ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, да предяви претенции
срещу местния субект във връзка със загубата на финансови
инструменти или на депозитаря да предяви тези претенции от
тяхно име.
15.
Отговорността пред инвеститорите в АИФ може да се
търси пряко или косвено чрез ЛУАИФ в зависимост от
правния характер на отношението между депозитаря, ЛУАИФ
и инвеститорите.
16.
При поискване депозитарят предоставя на своите
компетентни органи достъп до всяка информация, която е
получил при изпълнение на задълженията си и която може да
бъде необходима на компетентните органи на АИФ или ЛУАИФ.
Ако компетентните органи на АИФ или ЛУАИФ са различни от
тези на депозитаря, компетентните органи на депозитаря
незабавно съобщават получената информация на компетентните
органи на АИФ или ЛУАИФ.
17.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие
с член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за
конкретизиране на:
а) елементите, които трябва да бъдат включени в писмения
договор, посочен в параграф 2;
б) общите критерии за оценяване на това, дали пруденциалното
регулиране и надзор на третите държави, посочени в параграф
6, буква б), имат същите последици като правото на Съюза и
дали се прилагат ефективно;
в) условията за изпълнение на функциите на депозитар съгласно
параграфи 7, 8 и 9, включително:
i) вида на финансовите инструменти, които трябва да се
включат в обхвата на задълженията по отговорно пазене
на депозитаря в съответствие с параграф 8, буква а),
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д) задължението за отделяне съгласно параграф 11, буква г),
подточка iii);
е) условията, при спазване на които, и обстоятелствата, при
които финансовите инструменти на отговорно пазене се
считат за загубени;
ж) кои събития се считат за външни събития извън възможния
контрол, чиито последици биха били неизбежни независимо
от всички разумни усилия за предотвратяването им съгласно
параграф 12;
з) условията, при спазване на които, и обстоятелствата, при
които съществува обективна причина за сключване на
договор за освобождаване съгласно параграф 13.
ГЛАВА IV
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Член 22
Годишен отчет
1.
ЛУАИФ предоставя, за всеки управляван от него АИФ от
ЕС и за всеки АИФ, който предлага в Съюза, годишен отчет за
всяка финансова година не по-късно от шест месеца след края на
финансовата година. Годишният отчет се предоставя на инвести
торите при поискване. Годишният отчет се предоставя на компе
тентните органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ и,
по целесъобразност, на държавата-членка по произход на АИФ.
Когато от АИФ се изисква да публикува годишен финансов отчет
в съответствие с Директива 2004/109/ЕО, при поискване на
инвеститорите се представя само посочената в параграф 2 допъл
нителна информация, самостоятелно или като допълнителна част
на годишния финансов отчет. Във втория случай годишният
отчет се публикува не по-късно от четири месеца след края на
финансовата година.
2.

Годишният отчет съдържа най-малко следното:

а) баланс или отчет за активите и пасивите;
б) отчет за приходите и разходите за финансовата година;

ii) условията, при спазване на които депозитарят може да
изпълнява задълженията си по отговорно пазене по
отношение на финансовите инструменти, регистрирани в
централен депозитар, и
iii) условията, при спазване на които депозитарят съхранява
издадените поименно финансови инструменти, регис
трирани при емитент или в друг регистър в съответствие
с параграф 8, буква б);
г) задълженията за полагане на дължима грижа на депозитарите
съгласно параграф 11, буква в);

в) отчет за дейността през финансовата година;
г) всички съществени промени в информацията, посочена в член
23, през финансовата година, за която се отнася отчетът;
д) общия размер на възнагражденията за финансовата година, с
разбивка за фиксирани и променливи възнаграждения,
изплатени от ЛУАИФ на неговите служители, броя на полу
чателите и, при необходимост, отсрочените възнаграждения,
платени от АИФ;
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е) общата сума на възнаграждението, с разбивка по категории за
висшето ръководство и членовете на персонала на ЛУАИФ,
чиито действия имат съществено въздействие върху рисковия
профил на АИФ.

3.
Счетоводната информация, съдържаща се в годишния
отчет, се изготвя в съответствие със счетоводните стандарти на
държавата-членка по произход на АИФ или в съответствие със
счетоводните стандарти на третата държава и счетоводните
правила, предвидени в устава или учредителните документи на
АИФ.

Счетоводната информация, съдържаща се в годишния отчет,
трябва да бъде проверена и заверена от едно или повече лица,
имащи законно признато право да одитират счетоводни
документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консо
лидираните счетоводни отчети (1). Докладът на одитора заедно с
евентуалните резерви се възпроизвежда без съкращения в
годишния отчет.

Чрез дерогация от втора алинея, държавите-членки могат да
разрешат на ЛУАИФ, които предлагат АИФ от трета държава,
да подложат годишните отчети на тези АИФ на одит, който
отговаря на международните одиторски стандарти, действащи в
държавата, в която е седалището на АИФ.

4.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на съдържанието и формата на годишния отчет. Тези
мерки са съобразени с вида на АИФ, към който се прилагат.
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ниво на ливъридж, което ЛУАИФ има право да използва от
името на АИФ;
б) описание на процедурите, с които АИФ може да променя
инвестиционната си стратегия или инвестиционната си
политика, или и двете;
в) описание на основните правни последици от установените във
връзка с инвестирането договорни отношения, включително
информация за компетентната юрисдикция, за приложимото
право и за наличието или липсата на правни инструменти,
предвиждащи признаване и изпълнение на съдебни решения
на територията, на която е установен АИФ;
г) идентификационни данни на ЛУАИФ, на депозитаря на АИФ,
на одитора и на всички други доставчици на услуги, както и
описание на техните задължения и на правата на инвести
торите;
д) описание на начина, по който ЛУАИФ осигурява спазването
на изискванията на член 9, параграф 7;
е) описание на всички делегирани от ЛУАИФ функции по
управление, посочени в приложение I, и на всички функции
по съхранение, делегирани от депозитаря, идентификационни
данни на подизпълнителя и евентуалните конфликти на
интереси, които това делегиране на функции би могло да
породи;
ж) описание на процедурата на АИФ за оценяване и на методо
логията за оценяване стойността на активите, включително на
използваните методи за оценка на активите, чиято стойност е
трудно определима, в съответствие с член 19;
з) описание на управлението на ликвидния риск на АИФ, вклю
чително на правата на обратно изкупуване както при
обичайни, така и при извънредни обстоятелства, и съществу
ващите договорености за обратно изкупуване с инвеститорите;

Член 23
Разкриване на информация на инвеститорите
1.
ЛУАИФ предоставят за всеки управляван от тях АИФ от
ЕС, и за всеки АИФ, който предлагат в Съюза, в съответствие с
устава или учредителните документи на АИФ, на инвеститорите
в АИФ, преди да са инвестирали в АИФ, следната информация,
както и всички последващи съществени изменения, свързани с
нея:

а) описание на инвестиционната стратегия и целите на АИФ,
информация за мястото на установяване на всеки главен
АИФ и за мястото на установяване на базовите фондове,
ако АИФ е фонд, инвестиращ във фондове, описание на
видовете активи, в които АИФ може да инвестира, на
техниките, които може да прилага, както и на всички
свързани с тях рискове, всички приложими ограничения за
инвестиране, обстоятелствата, при които АИФ може да
използва ливъридж, позволените видове и източници на
ливъридж и на свързаните с тях рискове, всички ограничения
за използването на ливъридж и всякакви условия за повторно
използване на обезпечения или активи, както и максималното
(1) ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

и) описание на всички такси, комисиони и разходи, които пряко
или косвено се поемат от инвеститорите, както и на макси
малните им размери;
й) описание на начина, по който ЛУАИФ осигурява равностойно
третиране на инвеститорите и, в случай че даден инвеститор
получи преференциално третиране или правото да получи
преференциално третиране, описание на това преференциално
третиране, вида инвеститори, които получават такова префе
ренциално третиране, и, когато е целесъобразно, техните
правни или икономически връзки с АИФ или ЛУАИФ;
к) последния годишен отчет по член 22;
л) реда и условията за емитиране и продажба на дялове или
акции;
м) последната нетна стойност на активите на АИФ или
последната пазарна цена на дял или акция на АИФ в съот
ветствие с член 19;
н) резултатите на АИФ в исторически план, ако има информация
за тях;
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о) идентификационни данни на основния борсов посредник и
описание на всички съществени договорености на АИФ с
неговите основни борсови посредници и начина на
управление на конфликтите на интереси в тази връзка и
уговорките в договора с депозитаря относно възможността
за прехвърляне и повторно използване на активите на АИФ
и информация за евентуалното прехвърляне на отговорност на
основния борсов посредник;

1.7.2011 г.

6.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на задълженията на ЛУАИФ за разкриване на
информация, посочени в параграфи 4 и 5, включително
честотата, с която се разкрива информацията, посочена в
параграф 5. Тези мерки са съобразени с вида на ЛУАИФ, към
който се прилагат.
Член 24

п) описание на начина и момента на разкриване на инфор
мацията, която се изисква по параграфи 4 и 5.

2.
ЛУАИФ информира инвеститорите, преди да инвестират в
АИФ, за евентуални договорености на депозитаря, позволяващи
на последния да се освободи от отговорност в съответствие с
член 21, параграф 13. ЛУАИФ информира своевременно инвес
титорите и за всички промени във връзка с отговорността на
депозитаря.

3.
Когато от АИФ се изисква да публикува проспект в съот
ветствие с Директива 2003/71/ЕО или в съответствие с нацио
налното право, в допълнение към информацията в проспекта
трябва да бъде предоставена само информацията, посочена в
параграфи 1 и 2, отделно или като допълнителна информация
в проспекта.

4.
ЛУАИФ периодично разкриват на инвеститорите за всеки
управляван от тях АИФ от ЕС и за всеки АИФ, който предлагат в
Съюза, информация за:

а) процента на активите на АИФ, които подлежат на специално
третиране поради нисколиквидния им характер;

Задължения за докладване на компетентните органи
1.
ЛУАИФ редовно докладва на компетентните органи в
своята държава-членка по произход информация за основните
пазари и инструменти, в които извършва търговия от името на
управляваните от него АИФ.
То предоставя информация за основните инструменти, с които
търгува, за пазарите, на които е член или на които търгува
активно, и за основните експозиции и най-важните концен
трации за всеки управляван от него АИФ.
2.
ЛУАИФ предоставя на компетентните органи на своята
държава-членка по произход за всеки управляван от него АИФ
от ЕС и за всеки АИФ, който предлага в Съюза, следното:
а) процента на активите на АИФ, които подлежат на специално
третиране поради нисколиквидния им характер;
б) всички нови подходи за управление на ликвидността на АИФ;
в) текущия рисков профил на АИФ и системите за управление
на риска, прилагани от ЛУАИФ за управление на пазарния
риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други
рискове, включително оперативния риск;

б) всички нови подходи за управление на ликвидността на АИФ;

в) текущия рисков профил на АИФ и системите за управление
на риска, прилагани от ЛУАИФ за управление на тези
рискове.

5.
ЛУАИФ, които управляват един или повече АИФ от ЕС,
използващи ливъридж, или предлагат в Съюза един или повече
АИФ, използващи ливъридж, редовно разкриват за всеки такъв
АИФ:

а) всички промени в максималното ниво на ливъридж, което
ЛУАИФ може да използва от името на АИФ, както и
всички права за повторно използване на обезпечения или
всяка предоставена гаранция съгласно договореностите за
ливъридж;

б) общия размер на използвания ливъридж от този АИФ.

г) информация за основните категории активи, в които е
инвестирал АИФ; и
д) резултатите от стрес-тестовете, проведени в съответствие с
член 15, параграф 3, буква б) и член 16, параграф 1, втора
алинея.
3.
При поискване ЛУАИФ предоставя на компетентните
органи на своята държава-членка по произход следните
документи:
а) годишен отчет за всеки управляван от него АИФ от ЕС и за
всеки АИФ, който предлага в Съюза, за всяка финансова
година в съответствие с член 22, параграф 1;
б) в края на всяко тримесечие — подробен списък на всички
управлявани от него АИФ.
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4.
ЛУАИФ, управляващо АИФ, използващи значителен
ливъридж, предоставя на компетентните органи на своята
държава-членка по произход информация за общото ниво на
ливъридж, използвано от всеки управляван от него АИФ, класи
фикация на този ливъридж според това, дали е резултат от
заемане на парични средства или ценни книжа или е включен
във финансови деривативи, както и доколко активите на АИФ са
използвани повторно в рамките на договорености, свързани с
ливъридж.

Тази информация включва идентификационни данни на петте
най-големи източници на заемни парични средства или ценни
книжа за всеки АИФ, управляван от ЛУАИФ, и за размера на
ливъриджа, получен от всеки от тези източници за всеки от тези
АИФ.

За ЛУАИФ от трета държава задълженията за докладване,
посочени в настоящия параграф, се ограничават до управля
ваните от тях АИФ от ЕС и АИФ от трета държава, които
предлагат в Съюза.

5.
Когато това е необходимо за ефективното наблюдение на
системния риск, компетентните органи на държавата-членка по
произход могат периодично или в конкретен случай да изискват
допълнителна информация освен описаната в настоящия член.
Компетентните органи информират ЕОЦКП за изискванията за
допълнителна информация.

При извънредни обстоятелства и когато това е необходимо, за да
се осигури стабилността и целостта на финансовата система или
да се насърчи дългосрочният устойчив растеж, ЕОЦКП може да
поиска от компетентните органи на държавата-членка по
произход да наложат допълнителни изисквания за докладване.

6.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на:

а) кога се счита, че се използва значителен ливъридж за целите
на параграф 4; и

б) задълженията за докладване и предоставяне на информация,
предвидени в настоящия член.

Тези мерки отчитат необходимостта от избягване на преко
мерната административна тежест за компетентните органи.
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ГЛАВА V
ЛУАИФ, УПРАВЛЯВАЩИ ОСОБЕНИ ВИДОВЕ АИФ
РАЗДЕЛ 1

ЛУАИФ, управляващи АИФ, използващи ливъридж
Член 25
Използване на информация от компетентните органи,
сътрудничество в областта на надзора и ограничения на
ливъриджа
1.
Държавите-членки гарантират, че компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ използват инфор
мацията, която се събира съгласно член 24, за да установят
доколко използването на ливъридж допринася за увеличаване
на системния риск във финансовата система, рисковете от дезор
ганизация на пазарите или рисковете за икономическия ръст в
дългосрочен план.
2.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ гарантират, че цялата информация, събрана в съот
ветствие с член 24 за всички ЛУАИФ, върху които те
упражняват надзор, както и информацията, събрана в съот
ветствие с член 7, се предоставя на разположение на компе
тентните органи на други съответни държави-членки, на
ЕОЦКП и на ЕССР чрез установените в член 50 процедури за
сътрудничество в областта на надзора. Те предоставят незабавно
информацията чрез тези процедури, както и на двустранна
основа на компетентните органи на други пряко заинтересовани
държави-членки, ако ЛУАИФ, за което отговарят, или
управляван от него АИФ би могъл да представлява значителен
източник на риск от контрагента за кредитна институция или
други системно важни институции в други държави-членки.
3.
ЛУАИФ доказва, че ограниченията на ливъриджа,
определени за всеки управляван от него АИФ, са разумни и че
спазва тези ограничения във всеки един момент. Компетентните
органи оценяват рисковете, които би породило използването на
ливъридж от ЛУАИФ за управляваните от него АИФ, и когато
преценят, че това е необходимо за осигуряване на стабилността и
целостта на финансовата система, компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ, след като уведомят
ЕОЦКП, ЕССР и компетентните органи на съответния АИФ,
налагат ограничения на нивото на ливъридж, което ЛУАИФ
има право да използва, или други ограничения, свързани с
управлението на АИФ, по отношение на управляваните от него
АИФ, за да ограничат възможността използването на ливъридж
да доведе до увеличаване на системния риск във финансовата
система или на рисковете от дезорганизация на пазарите. Компе
тентните органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ
уведомяват надлежно ЕОЦКП, ЕССР и компетентните органи на
АИФ за предприетите в тази насока действия чрез установените в
член 50 процедури.
4.
Уведомлението по параграф 3 се извършва най-малко десет
работни дни преди момента, от който се планира мярката да
започне да се прилага или да бъде подновена. Уведомлението
съдържа сведения за планираната мярка, причините за вземане
на мярката и моментът, от който се планира мярката да започне
да се прилага. При извънредни обстоятелства компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ могат да
решат предложената мярка да започне да се прилага в срока по
първо изречение.
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5.
ЕОЦКП улеснява и координира процеса, и по-специално се
стреми да гарантира, че компетентните органи следват послед
ователен подход по отношение на мерките, предложени от
компетентните органи съгласно параграф 3.

б) ЛУАИФ, които си сътрудничат с един или повече ЛУАИФ въз
основа на споразумение, съгласно което управляваните
съвместно от тях АИФ придобиват контрол върху некотирано
дружество в съответствие с параграф 5.

6.
След получаване на уведомлението по параграф 3 ЕОЦКП
отправя съвети до компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ относно мярката, която е предложена или
взета. Тези съвети може по-конкретно да засягат въпроса, дали
условията за предприемане на действия могат да се считат за
изпълнени и дали мерките са целесъобразни, както и въпроса
за продължителността на мерките.

2.
Настоящият раздел не се прилага, когато съответните неко
тирани дружества са:

7.
Въз основа на информацията, получена съгласно параграф
2, и след като вземе предвид съветите на ЕССР, ЕОЦКП може да
прецени, че ливъриджът, използван от дадено ЛУАИФ или група
от ЛУАИФ, поражда значителен риск за стабилността и целостта
на финансовата система и може да отправи съвети до компе
тентните органи, като посочи коригиращите мерки, които
трябва да бъдат взети, включително ограниченията на нивото
на ливъридж, което има право да използва това ЛУАИФ или
група от ЛУАИФ. ЕОЦКП веднага уведомява съответните
компетентни органи, ЕССР и Комисията за всяко такова решение.

б) предприятия със специална цел придобиване, стопанисване
или управление на недвижими имоти.

8.
Ако даден компетентен орган има намерение да пред
приеме действия, които се отклоняват от съветите на ЕОЦКП
по параграфи 6 и 7, той информира ЕОЦКП, като посочва
причините за това. ЕОЦКП може да оповести факта, че отделен
компетентен орган не се съобразява или не възнамерява да се
съобразява с неговите съвети. ЕОЦКП също така може да вземе
решение за всеки отделен случай да публикува причините за
несъобразяването с неговите съвети, посочени от компетентния
орган. Съответните компетентни органи се уведомяват пред
варително за това публикуване.

9.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за
определяне на принципите, в които се посочва при какви
обстоятелства компетентните органи прилагат разпоредбите на
параграф 3, като отчитат различните стратегии на АИФ,
различните пазарни условия, при които действат АИФ, и евен
туалните проциклични ефекти от прилагането на тези
разпоредби.

РАЗДЕЛ 2

Задължения на ЛУАИФ, управляващи АИФ, които
придобиват контрол върху некотирани дружества и
емитенти
Член 26
Приложно поле
1.

Настоящият раздел се прилага за:

а) ЛУАИФ, управляващи един или повече АИФ, които само
стоятелно или съвместно въз основа на споразумение,
целящо придобиване на контрол, придобиват контрол върху
некотирано дружество в съответствие с параграф 5;

а) малки и средни предприятия по смисъла на член 2, параграф
1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за
микро-, малки и средни предприятия (1); или

3.
Без да се засягат параграфи 1 и 2 от настоящия член, член
27, параграф 1 се прилага също за ЛУАИФ, управляващи АИФ,
които придобиват участие в некотирано дружество, което не им
дава контрол.
4.
Член 28, параграфи 1, 2 и 3 и член 30 се прилагат и за
ЛУАИФ, управляващи АИФ, които придобиват контрол върху
емитенти. За целите на тези членове параграфи 1 и 2 от
настоящия член се прилагат mutatis mutandis.
5.
За целите на настоящия раздел при некотираните
дружества „контрол“ означава притежаването на повече от
50 % от правата на глас в дружествата.
Ако е установен контрол по първа алинея, при изчисляването на
процента на правата на глас, притежавани от съответния АИФ, в
допълнение към правата на глас, притежавани пряко от съот
ветния АИФ, се вземат предвид правата на глас на следните:
а) всяко предприятие, контролирано от АИФ; и
б) всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое
име, но за сметка на АИФ или от името на предприятие,
контролирано от АИФ.
Процентът на правата на глас се изчислява въз основа на всички
акции с право на глас, независимо от това дали упражняването
на тези права е временно ограничено.
Независимо от член 4, параграф 1, подточка i), за целите на член
28, параграфи 1, 2 и 3 и член 30 по отношение на емитенти
контролът се определя в съответствие с член 5, параграф 3 от
Директива 2004/25/ЕО.
6.
Настоящият раздел се прилага при условията и ограни
ченията, предвидени в член 6 от Директива 2002/14/ЕО.
(1) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
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7.
Настоящият раздел се прилага, без да се засягат приетите
от държавите-членки по-строги правила в областта на придоби
ването на участие в емитенти и некотирани дружества на тяхна
територия.

L 174/37

5.
Уведомленията, посочени по параграфи 1, 2 и 3, се
извършват възможно най-бързо и не по-късно от десет работни
дни след датата, на която АИФ е достигнал, надхвърлил или
паднал под съответния праг или е придобил контрол върху
некотираното дружество.

Член 27
Член 28

Уведомяване за придобиването на значително участие и
контрол върху некотирани дружества

Предоставяне

1.
Когато даден АИФ придобие, разпорежда се или притежава
акции от некотирано дружество, държавите-членки изискват от
управляващото го ЛУАИФ да уведоми компетентните органи на
своята държава-членка по произход за дела на правата на глас в
некотираното дружество, притежавани от АИФ, във всеки един
момент, когато този дял достигне, надхвърли или падне под
праговете от 10 %, 20 %, 30 %, 50 % и 75 %.

1.
Когато даден АИФ, самостоятелно или съвместно, придобие
контрол върху некотирано дружество или емитент съгласно член
26, параграф 1, във връзка с параграф 5 от посочения член,
държавите-членки изискват от ЛУАИФ, управляващо такъв
АИФ, да предостави информацията, посочена в параграф 2 от
настоящия член на:

2.
Когато даден АИФ самостоятелно или съвместно придобие
контрол върху некотирано дружество съгласно член 26,
параграф 1, във връзка с параграф 5 от посочения член,
държавите-членки изискват от ЛУАИФ, управляващо такъв
АИФ, да уведоми за придобиването на контрол от АИФ
следните лица:

на

информация при
контрол

придобиване

на

а) съответното дружество;
б) акционерите на дружеството, чиито идентификационни данни
и адреси са известни на ЛУАИФ или могат да бъдат получени
от дружеството или от регистър, до който ЛУАИФ има или
може да получи достъп; и

а) некотираното дружество;
б) акционерите, чиито идентификационните данни и адреси са
известни на ЛУАИФ или могат да бъдат предоставени от
некотираното дружество или от регистър, до който ЛУАИФ
има или може да получи достъп; и
в) компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ.

в) компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ.
Държавите-членки могат да изискват информацията, посочена в
параграф 2, да бъде предоставена и на компетентните органи на
некотираното дружество, които държавите-членки могат да
посочат за тази цел.
2.

3.
Изискваното съгласно параграф 2 уведомление съдържа
следната допълнителна информация:

ЛУАИФ предоставя:

а) новото разпределение на правата на глас;

а) идентификационните данни на ЛУАИФ, които самостоятелно
или въз основа на споразумение с други ЛУАИФ управляват
АИФ, които са придобили контрол;

б) условията, при спазване на които е придобит контролът,
включително идентификационните данни на отделните
участващи акционери, всяко физическо или юридическо
лице с право да упражнява права на глас от тяхно име,
както и, когато е приложимо, веригата предприятия, чрез
които реално се упражняват правата на глас;

б) политиката за предотвратяване и управляване на конфликти
на интереси, по-специално между ЛУАИФ, АИФ и
дружеството, включително информация за конкретните
гаранции, създадени с цел да се гарантира, че всяко спораз
умение е сключено в условията на равнопоставеност между
ЛУАИФ и/или АИФ и дружеството; и

в) датата, на която е придобит контролът.

в) политиката за вътрешна и външна комуникация във връзка с
дружеството, по-специално по отношение на служителите.

4.
В своето уведомление до некотираното дружество ЛУАИФ
изисква от управителния орган на дружеството да информира без
неоправдано забавяне представителите на служителите или,
когато няма такива, самите служители за придобиването на
контрол от АИФ, управляван от ЛУАИФ, и да им предостави
информацията, посочена в параграф 3. ЛУАИФ полага всички
възможни усилия с цел да гарантира, че представителите на
служителите или, когато няма такива, самите служители са
надлежно информирани от управителния орган в съответствие
с настоящия член.

3.
В своето уведомление до дружеството съгласно параграф 1,
буква а), ЛУАИФ изисква от управителния орган на дружеството
да предостави без неоправдано забавяне на представителите на
служителите или, когато няма такива, на самите служители
информацията, посочена в параграф 1. ЛУАИФ полага всички
възможни усилия с цел да гарантира, че представителите на
служителите или, когато няма такива, самите служители са
надлежно информирани от управителния орган в съответствие
с настоящия член.
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4.
Когато даден АИФ, самостоятелно или съвместно, придобие
контрол върху некотирано дружество съгласно член 26,
параграф 1, във връзка с параграф 5 от посочения член,
държавите-членки изискват от ЛУАИФ, управляващо такъв
АИФ, да гарантира, че този АИФ или ЛУАИФ, действащо от
името на този АИФ, разкрива своите намерения по отношение
на бъдещата дейност на некотираното дружество и евентуалните
последици за заетостта, включително всяка съществена промяна в
условията на заетост, на:

параграф 1, включва най-малко обективен преглед на развитието
на дейността на дружеството, отразяващ ситуацията в края на
отчетния период. Отчетът съдържа и информация за:

а) некотираното дружество; и

в) информация за придобиването на собствени акции, пред
видено в член 22, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО на
Съвета (1).

б) акционерите на некотираното дружество, чиито идентифика
ционни данни и адреси са известни на ЛУАИФ или могат да
бъдат получени от некотираното дружество или от регистър,
до който ЛУАИФ има или може да получи достъп.

Освен това ЛУАИФ, управляващо съответния АИФ, изисква и
полага всички възможни усилия с цел да гарантира, че управи
телният орган на некотираното дружество предоставя инфор
мацията, посочена в първа алинея, на представителите на служи
телите или, когато няма такива, на самите служители на некоти
раното дружество.

5.
Когато даден АИФ придобие контрол върху некотирано
дружество съгласно член 26, параграф 1, във връзка с параграф
5 от посочения член, държавите-членки изискват от ЛУАИФ,
управляващо такъв АИФ, да предостави на компетентните
органи на своята държава-членка по произход и на инвести
торите в АИФ информация относно финансирането на придоби
ването.

а) всички важни събития, настъпили след приключването на
финансовата година;
б) вероятното бъдещо развитие на дружеството; и

3.

ЛУАИФ, управляващо съответния АИФ:

а) изисква и полага всички възможни усилия с цел да гарантира,
че управителният орган на некотираното дружество пред
оставя във връзка със съответното дружество информацията,
посочена в параграф 1, буква б), на представителите на
служителите на съответното дружество или, когато няма
такива, на самите служители в срока, посочен в член 22,
параграф 1; или
б) предоставя на инвеститорите в АИФ информацията, посочена
в параграф 1, буква а), която вече е на разположение, в срока,
посочен в член 22, параграф 1, и във всички случаи не покъсно от датата на изготвяне на годишния отчет на некоти
раното дружество в съответствие с приложимото национално
право.
Член 30
Разпродаване на активи

Член 29
Специални разпоредби относно годишния отчет на АИФ,
които упражняват контрол върху некотирани дружества
1.
Когато даден АИФ, самостоятелно или съвместно, придобие
контрол върху некотирано дружество съгласно член 26,
параграф 1, във връзка с параграф 5 от посочения член,
държавите-членки изискват от ЛУАИФ, управляващо такъв АИФ:

а) да изисква и полага всички възможни усилия с цел да
гарантира, че годишният отчет на некотираното дружество,
изготвен в съответствие с параграф 2, се предоставя от упра
вителния орган на дружеството на всички представители на
служителите или, когато няма такива, на самите служители в
срока за изготвяне на такъв годишен отчет в съответствие с
приложимото национално право; или

б) за всеки такъв АИФ да включва в годишния отчет, предвиден
в член 22, информацията по параграф 2 във връзка със съот
ветното некотирано дружество.

2.
Допълнителната информация, която се включва в
годишния отчет на дружеството или на АИФ в съответствие с

1.
Когато даден АИФ, самостоятелно или съвместно, придобие
контрол върху некотирано дружество или емитент съгласно член
26, параграф 1, във връзка с параграф 5 от посочения член,
държавите-членки изискват ЛУАИФ, управляващо такъв АИФ,
през период от 24 месеца след придобиването на контрол
върху дружеството от АИФ:
а) да няма право да улеснява, подкрепя или дава указания за
разпределяне, намаляване на капитала, обратно изкупуване на
акции и/или придобиване на собствени акции от дружеството,
както е описано в параграф 2;
б) доколкото ЛУАИФ има право да гласува от името на АИФ на
заседанията на управителните органи на дружеството, да не
гласува за разпределяне, намаляване на капитала, обратно
изкупуване на акции и/или придобиване на собствени
акции от дружеството, както е описано в параграф 2; и
в) във всички случаи да полага всички възможни усилия за
предотвратяване на разпределянето, намаляването на
капитала, обратното изкупуване на акции и/или придоби
ването на собствени акции от дружеството, както е описано
в параграф 2.
(1) ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.
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2.
Задълженията, наложени на ЛУАИФ съгласно параграф 1,
се отнасят до:
а) всяко разпрееляне между акционерите, направено, когато на
последната дата от последната финансова година нетните
активи, отразени в годишните отчети на дружеството, са
или след такова разпределяне биха спаднали под размера на
записания капитал и резервите, които не подлежат на
разпределяне по закон или съгласно устава, като се приема,
че когато непотърсената част от записания капитал не е
включена в активите, отразени в баланса, тази сума се
приспада от размера на записания капитал;
б) всяко разпределяне между акционерите, чийто размер би
надхвърлил размера на печалбата в края на последната
финансова година заедно с пренесената печалба и със
сумите, изтеглени от резервите, предназначени за тази цел,
намален с пренесените загуби и сумите, отнесени в резерв в
съответствие със закона или устава;
в) доколкото е разрешено придобиването на собствени акции,
придобиването на акции от дружеството, включително
такива, придобити на по-ранен етап от дружеството и прите
жавани от него, както и на акции, придобити от лице,
действащо от свое име, но за сметка на дружеството, което
би довело до намаляване на нетните активи под размера,
посочен в буква а).
3.

За целите на параграф 2:

а) понятието „разпределяне“, посочено в параграф 2, букви а) и
б), включва по-конкретно изплащането на дивиденти и лихви
по акциите;
б) разпоредбите за намаляването на капитала не се прилагат за
намаляване на записания капитал, чиято цел е покриване на
претърпени загуби или отнасяне на парични суми в резерв,
който не подлежи на разпределяне, при условие че след тази
операция размерът на този резерв е не повече от 10 % от
намаления записан капитал; и
в) ограничението, предвидено в параграф 2, буква в), се прилага
при спазване на член 20, параграф 1, букви б)—з) от
Директива 77/91/ЕИО.
ГЛАВА VI
ПРАВА НА ЛУАИФ ОТ ЕС ДА ПРЕДЛАГАТ И УПРАВЛЯВАТ АИФ
ОТ ЕС В СЪЮЗА

Член 31
Предлагане на дялове или акции от АИФ от ЕС в
държавата-членка по произход на ЛУАИФ
1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от ЕС може да предлага дялове или акции от всеки
управляван от него АИФ от ЕС на професионални инвеститори
в държавата-членка по произход на ЛУАИФ, ако са изпълнени
предвидените в настоящия член изисквания.
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Когато АИФ от ЕС е захранващ АИФ, посоченото в първа алинея
право на предлагане зависи от спазването на условието главният
АИФ също да е АИФ от ЕС, който се управлява от получило
разрешение ЛУАИФ от ЕС.
2.
ЛУАИФ уведомява компетентните органи на своята
държава-членка по произход за всеки АИФ от ЕС, който възна
мерява да предлага.
Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение III.
3.
В срок от 20 работни дни след получаване на напълно
комплектованото уведомление съгласно параграф 2 компе
тентните органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ
информират ЛУАИФ дали може да започне да предлага АИФ,
посочен в уведомлението съгласно параграф 2. Компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ могат да
се противопоставят на предлагането на АИФ само ако управ
лението на АИФ от страна на ЛУАИФ не е или няма да бъде
в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ не спазва
или няма да спазва настоящата директива по друг начин. В
случай на положително решение ЛУАИФ може да започне да
предлага АИФ в своята държава-членка по произход, считано от
датата, на която компетентните органи са го уведомили в тази
връзка.
Ако става въпрос за различни органи, компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ информират също
така компетентните органи на АИФ, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дялове или акции от АИФ.
4.
При съществена промяна в някое от сведенията, съобщени
в съответствие с параграф 2, ЛУАИФ уведомява писмено за тази
промяна компетентните органи на своята държава-членка по
произход най-малко един месец преди внасянето на промяната
— във връзка с всички планирани от ЛУАИФ промени, или
веднага след настъпване на непланирана промяна.
Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, съответните компетентни органи без
неоправдано забавяне информират ЛУАИФ, че не може да внесе
промяната.
Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ престава да е в съот
ветствие с настоящата директива или ЛУАИФ престава да спазва
настоящата директива по друг начин, компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ предприемат всички
необходими мерки съгласно член 46, включително, ако е необ
ходимо, налагат изрична забрана на предлагането на АИФ.
5.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за определяне на:
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а) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграф 2; и
б) формата на писменото уведомление, посочено в параграф 4.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
6.
Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 1,
държавите-членки изискват АИФ, управлявани и предлагани от
ЛУАИФ, да се предлагат единствено на професионални инвес
титори.
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Ако става въпрос за различни органи, компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ информират също
така компетентните органи на АИФ, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дяловете или акциите от АИФ в приемащата
държава-членка на ЛУАИФ.
5.
По отношение на посочените в буква з) от приложение IV
механизми се прилагат законите на приемащата държава-членка
на ЛУАИФ и се упражнява надзор от нейна страна.
6.
Държавите-членки гарантират, че уведомителното писмо от
ЛУАИФ, посочено в параграф 2, и уверението, посочено в
параграф 3, са на език, обичайно използван в сферата на между
народните финанси.

Член 32
Предлагане на дялове или акции от АИФ от ЕС в държавичленки, различни от държавата-членка по произход на
ЛУАИФ

Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи
приемат електронното предаване и съхраняване на документите
по параграф 3.

1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от ЕС може да предлага дялове или акции от управляван
от него АИФ от ЕС на професионални инвеститори от друга
държава-членка, различна от държавата-членка по произход на
ЛУАИФ, когато са изпълнени предвидените в настоящия член
изисквания.

7.
При съществена промяна в някое от сведенията, съобщени
в съответствие с параграф 2, ЛУАИФ уведомява писмено за тази
промяна компетентните органи на своята държава-членка по
произход най-малко един месец преди внасянето на планирана
промяна или веднага след настъпването на непланирана промяна.

Когато АИФ от ЕС е захранващ АИФ, посоченото в първа алинея
право на предлагане зависи от спазването на условието главният
АИФ също да е АИФ от ЕС и да е управляван от получило
разрешение ЛУАИФ от ЕС.
2.
ЛУАИФ уведомява компетентните органи на своята
държава-членка по произход за всеки АИФ от ЕС, който възна
мерява да предлага.
Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение IV.
3.
Не по-късно от 20 работни дни след датата на получаване
на напълно комплектованото уведомление съгласно параграф 2
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ предават напълно комплектованото уведомление на
компетентните органи на държавите-членки, в които се
планира да се предлага АИФ. Подобно предаване се извършва
само ако управлението на АИФ от ЛУАИФ е и ще бъде в съот
ветствие с настоящата директива и ако ЛУАИФ спазва
настоящата директива като цяло.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ прилагат уверение за това, че съответното ЛУАИФ
притежава разрешение за управление на АИФ с определена
инвестиционна стратегия.
4.
След предаване на уведомлението компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ незабавно уведомяват
ЛУАИФ за предаването. ЛУАИФ може да започне да предлага
АИФ в приемащата държава-членка на ЛУАИФ от датата на това
уведомление.

Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, съответните компетентни органи без
неоправдано забавяне информират ЛУАИФ, че не може да внесе
промяната.
Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в
съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало
да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ пред
приемат всички необходими мерки в съответствие с член 46,
включително, ако е необходимо, налагат изрична забрана за
предлагането на АИФ.
Ако промените са приемливи, тъй като не засягат съответствието
на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата директива или
спазването от ЛУАИФ на разпоредбите от настоящата директива
по друг начин, компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ незабавно информират компетентните
органи на приемащата държава-членка на ЛУАИФ за тези
промени.
8.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за определяне на:
а) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграф 2;
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б) формата и съдържанието на образеца на уверението, посочено
в параграф 3;
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Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ прилагат уверение за това, че съответното ЛУАИФ е
получило разрешение от тях.

в) формата на предаването, посочено в параграф 3; и
г) формата на писменото уведомление, посочено в параграф 7.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
9.
Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 1,
държавите-членки изискват АИФ, управлявани и предлагани от
ЛУАИФ, да се предлагат единствено на професионални инвес
титори.
Член 33
Условия за управление на АИФ от ЕС, установени в други
държави-членки
1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от ЕС, може да управлява АИФ от ЕС, установен в
друга държава-членка, пряко или посредством откриването на
клон, при условие че ЛУАИФ е получило разрешение за управ
лението на такъв вид АИФ.
2.
Всяко ЛУАИФ, което възнамерява за пръв път да управлява
АИФ от ЕС, установени в друга държава-членка, съобщава на
компетентните органи на своята държава-членка по произход
следната информация:
а) държавата-членка, на чиято територия възнамерява да
управлява АИФ пряко или като открие клон;
б) програмата на предвижданите дейности, в която се посочват
по-специално услугите, които възнамерява да предоставя, и
идентификационни данни на АИФ, които възнамерява да
управлява.
3.
Ако ЛУАИФ възнамерява да открие клон, то предоставя в
допълнение към посоченото в параграф 2 следната информация:
а) организационната структура на клона;
б) адреса на АИФ в държавата-членка по произход, от който
могат да бъдат получени документи;
в) имената и данните за контакт на отговарящите за управ
лението на клона лица.
4.
В срок от един месец от получаването на пълната доку
ментация в съответствие с параграф 2 или от два месеца от
получаването на пълната документация в съответствие с
параграф 3, компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ предават пълната документация на компе
тентните органи на приемащата държава-членка на ЛУАИФ.
Подобно предаване се извършва само ако управлението на
АИФ от ЛУАИФ е и ще бъде в съответствие с настоящата
директива и ако ЛУАИФ спазва настоящата директива като цяло.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ веднага уведомяват ЛУАИФ за предаването.

ЛУАИФ може да започне да предлага своите услуги в неговата
приемаща държава-членка след получаването на уведомлението
за предаването.

5.
Приемащата държава-членка на ЛУАИФ не налага никакви
допълнителни изисквания на съответното ЛУАИФ във връзка с
въпросите, които попадат в приложното поле на настоящата
директива.

6.
При промяна в някое от сведенията, съобщени в съот
ветствие с параграф 2 и, когато е приложимо, параграф 3,
ЛУАИФ уведомява писмено за тази промяна компетентните
органи на своята държава-членка по произход най-малко един
месец преди внасянето на планирана промяна или веднага след
настъпването на непланирана промяна.

Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, компетентните органи на държаватачленка по произход на ЛУАИФ без неоправдано забавяне
информират ЛУАИФ, че не може да внесе промяната.

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в
съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало
да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ пред
приемат всички необходими мерки в съответствие с член 46.

Ако промените са приемливи, тъй като не засягат съответствието
на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата директива или
спазването от ЛУАИФ на настоящата директива по друг начин,
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ без неоправдано забавяне информират компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ за тези
промени.

7.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за конкретизиране на инфор
мацията, която се съобщава в съответствие с параграфи 2 и 3.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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8.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за установяване на стан
дартни формуляри, образци и процедури за предаването на
информация в съответствие с параграфи 2 и 3.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА VII
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 34
Условия за ЛУАИФ от ЕС, които управляват АИФ от трета
държава, които не се предлагат в държавите-членки
1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от ЕС може да управлява АИФ от трета държава,
които не се предлагат в Съюза, при условие че:

а) ЛУАИФ отговоря на всички изисквания, предвидени в
настоящата директива, с изключение на тези по членове 21
и 22, по отношение на тези АИФ; и
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2.
ЛУАИФ трябва да изпълняват всички изисквания, пред
видени настоящата директива, с изключение на тези по глава
VI. Освен това трябва да бъдат изпълнени следните условия:
а) трябва да съществуват подходящи договорености за сътрудни
чество между компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ и надзорните органи на третата държава,
в която е установен АИФ от трета държава, за да се гарантира
най-малко ефикасен обмен на информация, като се взема
предвид член 50, параграф 4, който позволява на компе
тентните органи да изпълняват своите задължения в съот
ветствие с настоящата директива;
б) третата държава, в която е установен АИФ от трета държава,
не е посочена като отказваща съдействие държава или
територия в списъка на FATF;
в) третата държава, в която е установен АИФ от трета държава, е
подписала споразумение с държавата-членка по произход на
получилото разрешение ЛУАИФ и с всяка друга държавачленка, в която се планира да се предлагат дяловете или
акциите от АИФ от трета държава, което е изцяло в съот
ветствие със стандартите, установени в член 26 от Примерната
данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и
което осигурява ефективен обмен на информация по данъчни
въпроси, включително многостранни данъчни споразумения.

б) съществуват подходящи договорености за сътрудничество
между компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ и надзорните органи на третата
държава, в която е установен АИФ от трета държава, за да
се гарантира най-малко ефикасен обмен на информация,
който позволява на компетентните органи на държаватачленка по произход на ЛУАИФ да изпълняват своите
задължения в съответствие с настоящата директива.

Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с оценката, направена във връзка с прилагането на първа алинея,
букви а) и б), от компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ, съответните компетентни органи могат да
отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме действия
в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член
19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1, с цел
да се разработи обща рамка за улесняване на изготвянето на
такива договорености за сътрудничество с трети държави.

3.
Ако ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или акции от
АИФ от трета държава в своята държава-членка по произход,
ЛУАИФ уведомява компетентните органи на своята държавачленка по произход за всеки АИФ от трета държава, който
възнамерява да предлага.

3.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП разработва насоки за определяне на условията за
прилагане на мерките, приети от Комисията във връзка с дого
вореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1.

Член 35
Условия за предлагане с паспорт в Съюза на АИФ от трета
държава, управляван от ЛУАИФ от ЕС
1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от ЕС може да предлага дялове или акции от управ
лявани от него АИФ от трета държава и захранващи АИФ от ЕС,
които не отговарят на изискванията, посочени в член 31,
параграф 1, втора алинея, на професионални инвеститори в
Съюза, когато са изпълнени предвидените в настоящия член
условия.

Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение III.
4.
Не по-късно от 20 работни дни след получаване на
пълното уведомление съгласно параграф 3 компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ
информират ЛУАИФ дали може да започне да предлага на
нейна територия АИФ, посочен в уведомлението съгласно
параграф 3. Компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ могат да се противопоставят на пред
лагането на АИФ само ако управлението на АИФ от страна на
ЛУАИФ не е или няма да бъде в съответствие с настоящата
директива или ако ЛУАИФ не спазва или няма да спазва
настоящата директива по друг начин. В случай на положително
решение ЛУАИФ може да започне да предлага АИФ в своята
държава-членка по произход, считано от датата, на която
компетентните органи са го уведомили в тази връзка.
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Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дяловете или акциите от АИФ в
държавата-членка по произход на ЛУАИФ.

5.
Ако ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или акции от
АИФ от трета държава в държава-членка, различна от неговата
държава-членка по произход, ЛУАИФ уведомява компетентните
органи на своята държава-членка по произход за всеки АИФ от
трета държава, който възнамерява да предлага.

Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение IV.

6.
Не по-късно от 20 работни дни след датата на получаване
на напълно комплектованото уведомление съгласно параграф 5
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ предават напълно комплектованото уведомление на
компетентните органи на държавата-членка, в която се планира
да се предлага АИФ. Подобно предаване се извършва само ако
управлението на АИФ от ЛУАИФ е и ще бъде в съответствие с
настоящата директива и ако ЛУАИФ спазва настоящата
директива като цяло.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ прилагат уверение за това, че съответното ЛУАИФ
притежава разрешение за управление на АИФ с определена
инвестиционна стратегия.

7.
След предаване на комплектованото уведомление компе
тентните органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ
незабавно уведомяват ЛУАИФ за предаването. ЛУАИФ може да
започне да предлага АИФ в съответните приемащи държавичленки на ЛУАИФ от датата, на която компетентните органи
са го уведомили в тази връзка.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дяловете или акциите от АИФ в приемащите
държави-членки на ЛУАИФ.

8.
По отношение на посочените в буква з) от приложение IV
механизми се прилагат законите на приемащите държави-членки
на ЛУАИФ и се упражнява надзор от тяхна страна.
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10.
При съществена промяна в някое от сведенията, съобщени
в съответствие с параграф 3 или параграф 5, ЛУАИФ уведомява
писмено за тази промяна компетентните органи на своята
държава-членка по произход най-малко един месец преди
внасянето на планирана промяна или веднага след настъпването
на непланирана промяна.
Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, компетентните органи на държаватачленка по произход на ЛУАИФ без неоправдано забавяне
информират ЛУАИФ, че не може да внесе промяната.
Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в
съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало
да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ пред
приемат всички необходими мерки в съответствие с член 46,
включително, ако е необходимо, налагат изрична забрана за
предлагането на АИФ.
Ако промените са приемливи, тъй като не засягат съответствието
на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата директива или
спазването от ЛУАИФ на настоящата директива по друг начин,
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ незабавно информират ЕОЦКП, доколкото промените
засягат прекратяване на предлагането на определени АИФ или
предлагане на допълнителни АИФ и — ако е приложимо,
информират компетентните органи на приемащите държавичленки на ЛУАИФ за тези промени.
11.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие
с член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2, буква
а), с цел да се разработи обща рамка за улесняване на изгот
вянето на такива договорености за сътрудничество с трети
държави.
12.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП може да разработва насоки за определяне на условията
за прилагане на мерките, приети от Комисията във връзка с
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2,
буква а).

9.
Държавите-членки гарантират, че уведомителното писмо от
ЛУАИФ, посочено в параграф 5, и уверението, посочено в
параграф 6, са на език, обичайно използван в сферата на между
народните финанси.

13.
ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически
стандарти за определяне на минималното съдържание на дого
вореностите на сътрудничество, посочени в параграф 2, буква а),
така че да се гарантира, че както компетентните органи на
държавата-членка по произход, така и тези на приемащите
държави-членки получават достатъчна информация, за да могат
да упражняват своите правомощия за надзор и разследване
съгласно настоящата директива.

Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи
приемат електронното предаване и съхраняване на документите
по параграф 6.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на регула
торните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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14.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни
технически стандарти за конкретизиране на процедурите за
координация и обмен на информация между компетентните
органи на държавата-членка по произход и компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на регула
торните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
15.
В случай че компетентен орган отхвърли искане за обмен
на информация в съответствие с регулаторните технически
стандарти, посочени в параграф 14, съответните компетентни
органи могат да отнесат случая до ЕОЦКП, който може да пред
приеме действия в съответствие с правомощията, които са му
предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
16.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за определяне на:
а) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграф 3;
б) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграф 5;
в) формата и съдържанието на образеца на уверението, посочено
в параграф 6;
г) формата на предаването, посочено в параграф 6;
д) формата на писменото уведомление, посочено в параграф 10.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
17.
Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 1,
държавите-членки изискват АИФ, управлявани и предлагани от
ЛУАИФ, да се предлагат единствено на професионални инвес
титори.
Член 36
Условия за предлагане без паспорт в държави-членки на
АИФ от трета държава, управлявани от ЛУАИФ от ЕС
1.
Без да се засяга член 35, държавите-членки могат да
разрешат на получило разрешение ЛУАИФ от ЕС да предлага
на професионални инвеститори само на тяхна територия
дялове или акции от управлявани от него АИФ от трета
държава и захранващи АИФ от ЕС, които не отговарят на изиск
ванията, посочени в член 31, параграф 1, втора алинея, при
условие че:
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а) ЛУАИФ спазва всички изисквания, предвидени в настоящата
директива, с изключение на тези по член 21. Въпреки това
ЛУАИФ осигурява определянето на един или повече субекти,
които да изпълняват задълженията, посочени в член 21,
параграфи 7, 8 и 9. ЛУАИФ не изпълнява тези функции.
ЛУАИФ предоставя на своите надзорни органи идентифика
ционните данни на субектите, които отговарят за изпълнение
на задълженията, посочени в член 21, параграфи 7, 8 и 9;

б) за целите на наблюдението на системния риск съществуват
подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с
международните стандарти между компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ и надзорните
органи на третата държава, в която е установен АИФ от
трета държава, за да се гарантира ефикасен обмен на
информация, който позволява на компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ да изпълняват
своите задължения в съответствие с настоящата директива;

в) третата държава, в която е установен АИФ от трета държава,
не е посочена като отказваща съдействие държава или
територия в списъка на FATF.

2.
Държавите-членки могат да наложат на ЛУАИФ по-строги
правила във връзка с предлагането на дялове или акции от АИФ
от трета държава на инвеститори на тяхна територия за целите
на настоящия член.

3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1, с цел
да се разработи обща рамка за улесняване на изготвянето на
такива договорености за сътрудничество с трети държави.

4.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП разработва насоки за определяне на условията за
прилагане на мерките, приети от Комисията във връзка с дого
вореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1.

Член 37
Издаване на разрешение на ЛУАИФ от трета държава,
които възнамеряват да управляват АИФ от ЕС и/или да
предлагат управлявани от тях АИФ в Съюза съгласно член
39 или член 40
1.
Държавите-членки изискват от ЛУАИФ от трета държава,
които възнамеряват да управляват АИФ от ЕС и/или да предлагат
управлявани от тях АИФ в Съюза съгласно член 39 или член
40, да получат предварително разрешение от компетентните
органи на тяхната референтна държава-членка в съответствие с
настоящия член.
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2.
ЛУАИФ от трета държава, което възнамерява да получи
предварително разрешение съгласно параграф 1, трябва да
спазва настоящата директива, с изключение на глава VI. Когато
спазването на определена разпоредба от настоящата директива е
несъвместимо със спазване на правото, приложимо по отношение
на ЛУАИФ от трета държава и/или АИФ от трета държава, който
се предлага в Съюза, ЛУАИФ не е длъжно да спазва настоящата
директива, ако може да докаже, че:

а) е невъзможно
задължителна
отношение на
трета държава,

да съчетае такова спазване със спазване на
разпоредба на правото, приложимо по
ЛУАИФ от трета държава и/или АИФ от
който се предлага в Съюза;

б) правото, приложимо към ЛУАИФ от трета държава и/или
АИФ от трета държава, предвижда равностойно правило със
същата регулаторна цел и осигуряващо същото равнище на
защита на инвеститорите в съответния АИФ; и

в) ЛУАИФ от трета държава и/или АИФ от трета държава спазва
равностойното правило, посочено в буква б).

3.
ЛУАИФ от трета държава, което възнамерява да получи
предварително разрешение съгласно параграф 1, трябва да има
законен представител, установен в неговата референтна държавачленка. Законният представител е лицето за контакт на ЛУАИФ
в Съюза и всяка официална кореспонденция между компе
тентните органи и ЛУАИФ и между инвеститорите от ЕС в съот
ветния АИФ и ЛУАИФ съгласно настоящата директива се
осъществява чрез този законен представител. Законният пред
ставител, заедно с ЛУАИФ, изпълнява функцията по съот
ветствието, свързана с дейностите по управление и предлагане,
извършвани от ЛУАИФ съгласно настоящата директива.
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i) държавата-членка, в която са установени повечето АИФ,
или

ii) държавата-членка, в която се управляват най-много
активи;

в) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага само
един АИФ от ЕС само в една държава-членка, референтната
държава-членка се определя, както следва:

i) ако АИФ е получил разрешение или е регистриран в
държава-членка, държавата-членка по произход на АИФ
или държавата-членка, в която ЛУАИФ възнамерява да
предлага АИФ,

ii) ако АИФ не е получил разрешение или не е регистриран в
държава-членка, държавата-членка, в която ЛУАИФ възна
мерява да предлага АИФ;

г) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага само
един АИФ от трета държава само в една държава-членка,
референтна държава-членка е тази държава-членка;

д) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага само
един АИФ от ЕС, но в различни държави-членки, рефе
рентната държава-членка се определя, както следва:

i) ако АИФ е получил разрешение или е регистриран в
държава-членка, държавата-членка по произход на АИФ
или една от държавите-членки, в които ЛУАИФ възна
мерява да развива практическо предлагане, или

4.
Референтната държава-членка на ЛУАИФ от трета държава
се определя, както следва:

ii) ако АИФ не е получил разрешение или не е регистриран в
държава-членка, една от държавите-членки, в които
ЛУАИФ възнамерява да развива практическо предлагане;

а) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да управлява само
един АИФ от ЕС или няколко АИФ от ЕС, установени в една
и съща държава-членка, и не възнамерява да предлага АИФ в
съответствие с член 39 или член 40 в Съюза, държаватачленка по произход на този или тези АИФ се счита за рефе
рентна държава-членка и компетентните органи на тази
държава-членка са компетентни за целите на процедурата за
издаване на разрешение и на надзора върху ЛУАИФ;

е) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага само
един АИФ от трета държава, но в различни държави-членки,
референтната държава-членка е една от тези държави-членки;

б) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да управлява
няколко АИФ от ЕС, установени в различни държавичленки, и не възнамерява да предлага АИФ в съответствие
с член 39 или член 40 в Съюза, референтната държавачленка е:

ж) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага
няколко АИФ от ЕС в Съюза, референтната държава-членка
се определя, както следва:

i) когато всички АИФ са регистрирани или са получили
разрешение в една и съща държава-членка, държаватачленка по произход на АИФ или държавата-членка, в
която ЛУАИФ възнамерява да развива практическото пред
лагане на повечето от тези АИФ,
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ii) когато не всички АИФ са регистрирани или са получили
разрешение в една и съща държава-членка — държаватачленка, в която ЛУАИФ възнамерява да развива практи
ческото предлагане на повечето от тези АИФ;

з) ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да предлага
няколко АИФ от ЕС и от трета държава, или няколко АИФ
от трета държава в Съюза, референтна държава-членка е
държавата-членка, в която ЛУАИФ възнамерява да развива
практическото предлагане на повечето от тези АИФ.

При прилагане на критериите, определени в първа алинея, буква
б), буква в), подточка i), букви д) и е) и буква ж), подточка i), са
възможни няколко референтни държави-членки. В такъв случай
държавите-членки изискват от ЛУАИФ от трета държава, възна
меряващо да управлява АИФ от ЕС, без да ги предлага, и/или да
предлага управлявани от него АИФ в Съюза съгласно член 39
или член 40, да подаде искане до компетентните органи на
всички държави-членки, които са възможни референтни
държави-членки съгласно критериите, установени в посочените
букви, за да определят неговата референтна държава-членка
помежду си. В срок от един месец от получаване на такова
искане тези компетентни органи съвместно решават коя ще
бъде референтната държава-членка за подобно ЛУАИФ от трета
държава. Компетентните органи на държавата-членка, която бъде
определена за референтна държава-членка, без неоправдано
забавяне информират за това ЛУАИФ от трета държава. Ако
ЛУАИФ от трета държава не бъде надлежно информирано за
решението, взето от съответните компетентни органи, до седем
дни след вземане на решението или ако съответните компетентни
органи не са взели решение в едномесечния срок, ЛУАИФ от
трета държава може само да избере референтната си държавачленка въз основа на критериите, определени в настоящия
параграф.

ЛУАИФ трябва да бъде в състояние да докаже намерението си да
развива практическо предлагане в отделна държава-членка чрез
разкриване на маркетинговата си стратегия пред компетентните
органи на посочената от него държава-членка.

5.
Държавите-членки изискват от ЛУАИФ от трета държава,
което възнамерява да управлява АИФ от ЕС, без да ги предлага,
и/или да предлага управлявани от него АИФ в Съюза съгласно
член 39 или член 40, да подаде искане за разрешение до своята
референтна държава-членка.
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В срок от един месец след получаване на уведомлението по втора
алинея ЕОЦКП отправя съвети до съответните компетентни
органи относно тяхната оценка по въпроса за референтната
държава-членка в съответствие с критериите, предвидени в
параграф 4. ЕОЦКП може да даде отрицателно мнение само
ако счита, че не са спазени критериите, предвидени в параграф 4.

Срокът, посочен в член 8, параграф 5, спира да тече по време на
обсъжданията в рамките на ЕОЦКП съгласно настоящия
параграф.

Ако компетентните органи имат намерение да издадат
разрешение, като се отклонят от съветите на ЕОЦКП, посочени
в трета алинея, те информират ЕОЦКП, като посочват причините
за това. ЕОЦКП оповестява факта, че компетентните органи не се
съобразяват или не възнамеряват да се съобразяват с неговите
съвети. ЕОЦКП също така може да вземе решение за всеки
отделен случай да публикува причините за несъобразяването
със неговите съвети, посочени от компетентните органи. Компе
тентните органи се уведомяват предварително за това публи
куване.

Ако компетентните органи имат намерение да издадат
разрешение, като се отклонят от съветите на ЕОЦКП, посочени
в трета алинея, и ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или
акции от управлявани от него АИФ в държави-членки, различни
от референтната държава-членка, компетентните органи на рефе
рентната държава-членка информират за това обстоятелство и
компетентните органи на тези други държави-членки, като
посочват причините за това. Ако е приложимо, компетентните
органи на референтната държава-членка информират за това и
компетентните органи на държавите-членки по произход на
АИФ, управлявани от ЛУАИФ, като посочват причините за това.

6.
Когато компетентен орган на държава-членка не е съгласен
с определянето на референтна държава-членка от ЛУАИФ, съот
ветните компетентни органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП,
който може да предприеме действия в съответствие с право
мощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент
(ЕС) № 1095/2010.

7.
Без да се засяга параграф 8, разрешение не се издава, освен
ако не са изпълнени следните условия:
След като получат заявление за разрешение, компетентните
органи оценяват дали определянето от ЛУАИФ във връзка с
негова референтна държава-членка съответства на критериите,
предвидени в параграф 4. Ако компетентните органи считат, че
случаят не е такъв, те отхвърлят искането за разрешение от
ЛУАИФ от трета държава, като мотивират своя отказ. Ако
компетентните органи считат, че критериите по параграф 4 са
изпълнени, те уведомяват ЕОЦКП за това и искат от ЕОЦКП да
им даде съвети относно тяхната оценка. В своето уведомление до
ЕОЦКП компетентните органи предоставят на ЕОЦКП обос
новката от ЛУАИФ на неговата оценка относно референтната
държава-членка и информация относно маркетинговата
стратегия на ЛУАИФ.

а) референтната държава-членка е посочена от ЛУАИФ в съот
ветствие с критериите, предвидени в параграф 4, и това е
подкрепено от разкриване на маркетинговата стратегия, а
съответните компетентни органи са провели процедурата,
предвидена в параграф 5;

б) ЛУАИФ е определило свой законен представител, установен в
референтната държава-членка;
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в) законният представител, заедно с ЛУАИФ, е лице за контакт
на ЛУАИФ от трета държава за инвеститорите в съответните
АИФ, за ЕОЦКП и за компетентните органи във връзка с
дейностите, за които ЛУАИФ има разрешение в Съюза, и
разполага с капацитет, достатъчен най-малкото за изпълнение
на функцията по съответствието съгласно настоящата
директива;

г) съществуват подходящи договорености за сътрудничество
между компетентните органи на референтната държавачленка, компетентните органи на държавата-членка по
произход на съответните АИФ от ЕС и надзорните органи
на третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, за да се гарантира най-малко ефикасен обмен на
информация, който позволява на компетентните органи да
изпълняват своите задължения в съответствие с настоящата
директива;

д) третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, не е посочена като отказваща съдействие държава
или територия в списъка на FATF;

е) третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, е подписала споразумение с референтната държавачленка, което е изцяло в съответствие със стандартите, уста
новени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР
относно доходите и капитала, и което осигурява ефективен
обмен на информация по данъчни въпроси, включително
многостранни данъчни споразумения;

ж) ефективното упражняване от компетентните органи на
надзорните им функции по настоящата директива не е възпре
пятствано нито от законовите, подзаконовите или админист
ративните разпоредби на трета държава, приложими за
ЛУАИФ, нито от ограничения на правомощията за надзор и
разследване на надзорните органи на третата държава.

Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с оценката, направена относно прилагането на букви а)—д) и ж)
от настоящия параграф от компетентните органи на референтна
държава-членка на ЛУАИФ, съответните компетентни органи
могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме
действия в съответствие с правомощията, които са му пре
доставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

В случай че компетентен орган на АИФ от ЕС не се присъедини
в разумен срок към изискваните договорености за сътрудни
чество, предвидени в първа алинея, буква г), компетентните
органи на референтната държава-членка могат да отнесат
въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме действия в съот
ветствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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8.
Разрешението се издава в съответствие с разпоредбите на
глава II, които се прилагат mutatis mutandis, при спазване на
следните критерии:
а) информацията по член 7, параграф 2 се допълва от:
i) обосновка от ЛУАИФ на оценката му относно рефе
рентната държава-членка съгласно критериите, предвидени
в параграф 4, с информация относно маркетинговата
стратегия,
ii) списък на онези разпоредби от директивата, които
ЛУАИФ не може да спазва, тъй като спазването на тези
разпоредби от негова страна е несъвместимо — съгласно
посоченото в параграф 2— със спазването на императивна
разпоредба на правото, приложимо за ЛУАИФ от трета
държава или за АИФ от трета държава, предлаган в
Съюза,
iii) писмени доказателства на основата на разработените от
ЕОЦКП регулаторни техническите стандарти за това, че
съответното законодателство на третата държава
предвижда правило, равностойно на разпоредбите, чието
спазване е невъзможно, което има същата регулаторна цел
и осигурява същото равнище на защита за инвеститорите в
съответния АИФ и за това, че ЛУАИФ спазва това равно
стойно правило; в подкрепа на подобни писмени доказа
телства е представено правно мнение относно съществу
ването на съответната несъвместима императивна
разпоредба в правото на третата държава, включващо
описание на регулаторната цел и естеството на целената
с нея защита на инвеститорите, и
iv) името на законния представител на ЛУАИФ и мястото, в
което е установен;
б) информацията, посочена в член 7, параграф 3, може да се
ограничи до АИФ от трета държава, които ЛУАИФ възна
мерява да управлява, и до тези АИФ, управлявани от
ЛУАИФ, които то възнамерява да предлага в Съюза с паспорт;
в) член 8, параграф 1, буква а) не засяга разпоредбите на
параграф 2 от настоящия член;
г) член 8, параграф 1, буква д) не се прилага;
д) член 8, параграф 5, втора алинея се разбира като включващ
препращане към: „информацията, предоставена в съответствие
с член 37, параграф 8, буква а).“
Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с издаването на разрешение от компетентните органи на рефе
рентна държава-членка на ЛУАИФ, съответните компетентни
органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да
предприеме действия в съответствие с правомощията, които са
му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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9.
В случай че компетентните органи на референтната
държава-членка считат, че ЛУАИФ може да се позове на
параграф 2 с цел освобождаване от спазването на някои
разпоредби от настоящата директива, те без неоправдано
забавяне информират ЕОЦКП за това. В подкрепа на тази
оценка те представят информацията, предоставена от ЛУАИФ
съгласно параграф 8, буква а), подточки ii) и iii).
В срок от един месец след получаване на уведомлението по
първа алинея ЕОЦКП отправя съвети до съответните компетентни
органи във връзка с прилагането на освобождаването от спазване
на директивата поради несъвместимост в съответствие с разпо
редбите на параграф 2. Тези съвети може по-конкретно да
засягат въпроса, дали условията за подобно освобождаване
могат да се считат за изпълнени предвид информацията, пред
оставена от ЛУАИФ съгласно параграф 8, буква а), подточки ii) и
iii), и предвид регулаторните технически стандарти за еквива
лентност. ЕОЦКП се стреми да утвърди обща европейска
надзорна култура и последователни надзорни практики и да
осигури последователен подход между компетентните органи
във връзка с прилагането на настоящия параграф.
Срокът, посочен в член 8, параграф 5, спира да тече по време на
прегледа от страна на ЕОЦКП в съответствие с настоящия
параграф.
Ако компетентните органи на референтната държава-членка имат
намерение да издадат разрешение, като се отклонят от съветите
на ЕОЦКП, посочени във втора алинея, те информират ЕОЦКП,
като посочват причините за това. ЕОЦКП оповестява факта, че
компетентните органи не се съобразяват или не възнамеряват да
се съобразяват със съответните съвети. ЕОЦКП също така може да
вземе решение за всеки отделен случай да публикува причините
за несъобразяването със съответните съвети, посочени от компе
тентните органи. Съответните компетентни органи се уведомяват
предварително за това публикуване.
Ако компетентните органи имат намерение да издадат
разрешение, като се отклонят от съветите на ЕОЦКП, посочени
във втора алинея, и ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или
акции от управлявани от него АИФ в държави-членки, различни
от референтната държава-членка, компетентните органи на рефе
рентната държава-членка информират за това обстоятелство и
компетентните органи на тези други държави-членки, като
посочват причините за това.
Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с оценката, направена относно прилагането на настоящия
параграф от компетентните органи на референтната държавачленка на ЛУАИФ, съответните компетентни органи могат да
отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме
действия в съответствие с правомощията, които са му пред
оставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
10.
Компетентните органи на референтната държава-членка
без неоправдано забавяне информират ЕОЦКП за резултата от
първоначалния процес на издаване на разрешение, за всички
промени в разрешението на ЛУАИФ и за отнемането на разре
шението.
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Компетентните органи информират ЕОЦКП относно заявленията
за разрешение, по които са постановили отказ, като предоставят
данни относно поискалото разрешение ЛУАИФ и причините за
отказ. ЕОЦКП води централен регистър с тези данни, който при
поискване се предоставя на разположение на компетентните
органи. Компетентните органи третират тази информация като
поверителна.

11.
Изборът на референтна държава-членка не зависи от
последващото развитие на стопанската дейност на ЛУАИФ в
Съюза. Въпреки това, ако ЛУАИФ промени маркетинговата си
стратегия до две години след издаването на първоначалното
разрешение и тази промяна би повлияла на определянето на
референтната държава-членка, ако изменената маркетингова
стратегия беше първоначалната маркетингова стратегия, ЛУАИФ
уведомява компетентните органи на първоначалната референтна
държава-членка за промяната, преди да я внесе, и посочва своята
референтна държава-членка съгласно критериите, предвидени в
параграф 4, и въз основа на новата стратегия. ЛУАИФ обосновава
оценката си, като разкрива новата си маркетингова стратегия на
първоначалната си референтна държава-членка. Същевременно
ЛУАИФ предоставя информация относно законния си пред
ставител, включително неговото име и мястото, в което е
установен. Законният представител трябва да е установен в
новата референтна държава-членка.

Първоначалната референтна държава-членка оценява дали опред
елянето от страна на ЛУАИФ в съответствие с първа алинея е
правилно и уведомява ЕОЦКП за това. ЕОЦКП отправя съвети
относно оценката на компетентните органи. В своето
уведомление до ЕОЦКП компетентните органи предоставят на
ЕОЦКП обосновката от ЛУАИФ на неговата оценка относно
референтната държава-членка и информация относно новата
маркетингова стратегия на ЛУАИФ.

В срок от един месец след получаване на уведомлението по втора
алинея ЕОЦКП отправя съвети до съответните компетентни
органи относно тяхната оценка. ЕОЦКП отправя съвет за отказ,
само в случай че счита, че не са изпълнени критериите,
определени в параграф 4.

След като получат съветите на ЕОЦКП в съответствие с трета
алинея, компетентните органи от първоначалната референтна
държава-членка информират ЛУАИФ от трета държава, първона
чалния му законен представител и ЕОЦКП за своето решение.

Ако компетентните органи на първоначалната референтна
държава-членка се съгласят с оценката на ЛУАИФ, те
информират и компетентните органи на новата референтна
държава-членка за промяната. Първоначалната референтна
държава-членка без неоправдано забавяне предава копие от
преписката относно разрешението и надзора върху ЛУАИФ на
новата референтна държава-членка. От датата на предаване на
преписката относно разрешението и надзора, компетентните
органи на новата държава-членка са компетентни по
отношение на издаването на разрешение и на надзора върху
ЛУАИФ.
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Ако окончателната оценка на компетентните органи се
отклонява от съветите на ЕОЦКП, посочени в трета алинея:

а) компетентните органи информират ЕОЦКП, като посочват
причините за това. ЕОЦКП оповестява факта, че отделен
компетентен орган не се съобразява или не възнамерява да
се съобразява с неговите съвети. ЕОЦКП също така може да
вземе решение за всеки отделен случай да публикува
причините за несъобразяване, посочени от компетентните
органи. Съответните компетентни органи се уведомяват пред
варително за това публикуване;

б) ако ЛУАИФ предлага дялове или акции от управлявани от
него АИФ в държави-членки, различни от първоначалната
референтна държава-членка, компетентните органи на първо
началната референтна държава-членка информират за това
обстоятелство компетентните органи на тези други държавичленки, като посочват причините за това. Ако е приложимо,
компетентните органи на референтната държава-членка
информират за това обстоятелство и компетентните органи
на държавите-членки по произход на АИФ, управлявани от
ЛУАИФ, като посочват причините за това.

12.
Ако от реалното развитие на стопанската дейност на
ЛУАИФ в Съюза в рамките на две години след издаването на
разрешение може да се заключи, че представената от ЛУАИФ по
време на издаването на разрешение маркетингова стратегия не е
била следвана или че ЛУАИФ е направило неверни твърдения
относно нея, или че ЛУАИФ не е спазило параграф 11 при
промяната на маркетинговата си стратегия, компетентните
органи на първоначалната референтна държава-членка изискват
от ЛУАИФ да посочи правилната референтна държава-членка въз
основа на реалната маркетингова стратегия. Процедурата по
параграф 11 се прилага mutatis mutandis. Ако ЛУАИФ не
изпълни искането на компетентните органи, те отнемат разре
шението му.

Ако ЛУАИФ промени маркетинговата си стратегия след периода,
посочен в параграф 11, и възнамерява да промени своята рефе
рентна държава-членка предвид новата си маркетингова
стратегия, то може да подаде искане за промяна на неговата
референтна държава-членка до компетентните органи на първо
началната референтна държава-членка. Процедурата по параграф
11 се прилага mutatis mutandis.

Когато компетентен орган на държава-членка не е съгласен с
оценката относно определянето на референтна държава-членка
по параграф 11 или по настоящия параграф, съответните
компетентни органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП,
който може да предприеме действия в съответствие с право
мощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент
(ЕС) № 1095/2010.

13.
Всички спорове между компетентните органи на рефе
рентната държава-членка на ЛУАИФ и ЛУАИФ се уреждат в
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съответствие с правото на референтната държава-членка и
попадат под нейната юрисдикция.
Всички спорове между ЛУАИФ или АИФ и инвеститори от ЕС в
съответния АИФ се уреждат в съответствие с правото на някоя
държава-членка и попадат под нейна юрисдикция.
14.
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на
процедурата, която трябва да бъде следвана от възможните рефе
рентни държави-членки, когато определят помежду си рефе
рентната държава-членка в съответствие с параграф 4, втора
алинея. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с
процедура по разглеждане, посочена в член 59, параграф 2.
15.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие
с член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 7, буква
г), с цел да се разработи обща рамка за улесняване на изгот
вянето на такива договорености за сътрудничество с трети
държави.
16.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП може да разработва насоки за определяне на условията
за прилагане на мерките, приети от Комисията във връзка с
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 7,
буква г).
17.
ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически
стандарти за определяне на минималното съдържание на дого
вореностите на сътрудничество, посочени в параграф 7, буква г),
така че да се гарантира, че както компетентните органи на рефе
рентната държава-членка, така и тези на приемащите държавичленки получават достатъчна информация, за да могат да
упражняват своите правомощия за надзор и разследване
съгласно настоящата директива.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на регула
торните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
18.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни
технически стандарти за конкретизиране на процедурите за
координация и обмен на информация между компетентните
органи на референтната държава-членка и компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на регула
торните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
19.
В случай че компетентен орган отхвърли искане за обмен
на информация в съответствие с регулаторните технически
стандарти, посочени в параграф 17, съответните компетентни
органи могат да отнесат случая до ЕОЦКП, който може да пред
приеме действия в съответствие с правомощията, които са му
предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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20.
В съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1095/2010
ЕОЦКП насърчава ефективния двустранен и многостранен обмен
на информация между компетентните органи на референтната
държава-членка на ЛУАИФ от трета държава и компетентните
органи на приемащите държави-членки на съответното ЛУАИФ,
при пълно спазване на приложимите разпоредби за повери
телност и защита на данните, предвидени в съответното законо
дателство на Съюза.
21.
В съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1095/2010
ЕОЦКП осигурява общата координация между компетентните
органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ от трета
държава и компетентните органи на приемащите държавичленки на съответното ЛУАИФ. По-специално ЕОЦКП може:
а) да улеснява обмена на информация между съответните
компетентни органи;
б) да определя обхвата на информацията, която компетентните
органи на референтната държава-членка трябва да предоставят
на компетентните органи на съответните приемащи държавичленки;
в) да предприема всички подходящи мерки в случай на процеси,
които могат да застрашат функционирането на финансовите
пазари, с цел улесняване на координацията на действията,
предприети от компетентните органи на референтната
държава-членка и компетентните органи на приемащите
държави-членки във връзка с ЛУАИФ от трета държава.
22.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за
изпълнение за определяне на формата и съдържанието на
искането, посочено в параграф 12, втора алинея.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
23.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти
относно:
а) начина, по който ЛУАИФ трябва да изпълнява изискванията,
предвидени в настоящата директива, като взема предвид това,
че ЛУАИФ е установено в трета държава, и по-конкретно
изискването за представянето на информацията по членове
22 — 24;
б) условията, при които се счита, че правото, приложимо по
отношение на ЛУАИФ от трета държава или на АИФ от
трета държава, съдържа равностойно правило със същата регу
латорна цел и осигуряващо същото равнище на защита на
съответните инвеститори.
На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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Член 38
Партньорска проверка във връзка с издаването на
разрешения на ЛУАИФ от трета държава и надзора над
тях
1.
ЕОЦКП провежда ежегодно анализ чрез партньорска
проверка на надзорната дейност на компетентните органи,
свързана с издаването на разрешения на ЛУАИФ от трета
държава и надзора над тях съгласно членове 37, 39, 40 и 41,
с цел допълнително увеличаване на последователността на резул
татите от надзора съгласно член 30 от Регламент (ЕС)
№ 1095/2010.
2.
До 22 юли 2013 г. ЕОЦКП разработва методи, които
позволяват обективна оценка и сравнение между проверяваните
органи.
3.
По-конкретно
включва оценка на:

анализът

чрез

партньорска

проверка

а) степента на сближаване в надзорните практики, постигната
при издаването на разрешения на ЛУАИФ от трета държава
и надзора над тях;
б) степента, до която надзорната практика постига целите,
определени в настоящата директива;
в) постигнатата ефективност и степента на сближаване по
отношение на прилагането на настоящата директива и
мерките за изпълнението ѝ и регулаторните технически
стандарти и технически стандарти за изпълнение, разработени
от ЕОЦКП съгласно настоящата директива, включително
административни мерки и санкции, наложени на ЛУАИФ от
трета държава, когато не е спазена настоящата директива.
4.
Въз основа на заключенията от партньорската проверка
ЕОЦКП може да издава насоки и препоръки съгласно член 16
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел налагане на послед
ователни, ефикасни и ефективни надзорни практики за ЛУАИФ
от трета държава.
5.
Компетентните органи полагат всички усилия за спазване
на тези насоки и препоръки.
6.
В срок от два месеца от издаването на насока или
препоръка всеки компетентен орган посочва дали спазва или
възнамерява да спазва тази насока или препоръка. В случай че
компетентен орган не спазва или не възнамерява да спазва изда
дената насока или препоръка, той информира ЕОЦКП, като
посочва причините за това.
7.
ЕОЦКП оповестява факта, че даден компетентен орган не
спазва или не възнамерява да спазва дадена насока или
препоръка. ЕОЦКП може също така да вземе решение за всеки
отделен случай да публикува причините за неспазване на съот
ветната насока или препоръка, посочени от компетентния орган.
Компетентният орган се уведомява предварително за това публи
куване.
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8.
В доклада по член 43, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 1095/2010 ЕОЦКП уведомява Европейския парламент,
Съвета и Комисията за издадените съгласно настоящия член
насоки и препоръки, като посочва кои компетентни органи не
са ги спазили и описва как ЕОЦКП възнамерява да гарантира, че
компетентните органи ще спазват неговите препоръки и насоки в
бъдеще.

9.
Комисията взема надлежно предвид тези доклади при
прегледа на настоящата директива съгласно член 69 и при
всяка по-нататъшна оценка, която извършва.

10.
ЕОЦКП осигурява публичен достъп до най-добрите
практики, наложени в резултат от тези партньорски проверки.
Освен това резултатите от партньорските проверки могат да
бъдат направени обществено достояние със съгласието на компе
тентния орган, който е бил обект на партньорската проверка.

Член 39
Условия за предлагане с паспорт в Съюза на АИФ от ЕС,
управлявани от ЛУАИФ от трета държава
1.
Държавите-членки гарантират, че ЛУАИФ от трета
държава, получило надлежно разрешение, може да предлага
дялове или акции от управляван от него АИФ от ЕС на профе
сионални инвеститори в Съюза с паспорт, когато са изпълнени
предвидените в настоящия член изисквания.

2.
В случай че ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или
акции от АИФ от ЕС в своята референтна държава-членка,
ЛУАИФ уведомява компетентните органи на своята референтна
държава-членка за всички АИФ от ЕС, които възнамерява да
предлага.

Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение III.

3.
Не по-късно от 20 работни дни след получаване на
пълното уведомление съгласно параграф 2 компетентните
органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ информират
ЛУАИФ дали може да започне да предлага на нейна територия
АИФ, посочен в уведомлението съгласно параграф 2. Компе
тентните органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ
могат да се противопоставят на предлагането на АИФ само ако
управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ не е или няма да
бъде в съответствие с настоящата директива, или ако ЛУАИФ не
спазва или няма да спазва настоящата директива по друг начин.
В случай на положително решение ЛУАИФ може да започне да
предлага АИФ в своята референтна държава-членка, считано от
датата, на която компетентните органи са го уведомили в тази
връзка.

Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП и компетентните
органи на АИФ, че ЛУАИФ може да започне да предлага
дялове или акции от АИФ в референтната държава-членка на
ЛУАИФ.
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4.
В случай че ЛУАИФ възнамерява да предлага дялове или
акции от АИФ от ЕС в държави-членки, различни от неговата
референтна държава-членка, ЛУАИФ уведомява компетентните
органи на своята референтна държава-членка за всички АИФ
от ЕС, които възнамерява да предлага.
Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение IV.
5.
Не по-късно от 20 работни дни след датата на получаване
на напълно комплектованото уведомление съгласно параграф 4
компетентните органи на референтната държава-членка предават
напълно комплектованото уведомление на компетентните органи
на държавите-членки, в които се планира да се предлагат
дяловете или акциите от АИФ. Подобно предаване се извършва
само ако управлението на АИФ от ЛУАИФ е и ще бъде в съот
ветствие с настоящата директива и ако ЛУАИФ спазва
настоящата директива като цяло.
Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ прилагат уверение за това, че съответното ЛУАИФ
притежава разрешение за управление на АИФ с определена
инвестиционна стратегия.
6.
След предаване на комплектованото уведомление компе
тентните органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ
незабавно уведомяват ЛУАИФ за предаването. ЛУАИФ може да
започне да предлага АИФ в съответните приемащи държавичленки от датата на това уведомление.
Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП и компетентните
органи на АИФ, че ЛУАИФ може да започне да предлага
дяловете или акциите от АИФ в приемащите държави-членки
на ЛУАИФ.
7.
По отношение на посочените в буква з) от приложение IV
механизми се прилагат законите на приемащите държави-членки
на ЛУАИФ и се упражнява надзор от тяхна страна.
8.
Държавите-членки гарантират, че уведомителното писмо от
ЛУАИФ, посочено в параграф 4, и уверението, посочено в
параграф 5, са на език, обичайно използван в сферата на между
народните финанси.
Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи
приемат електронното предаване и съхраняване на документите
по параграф 6.
9.
При съществена промяна в някое от сведенията, съобщени
в съответствие с параграф 2 и/или параграф 4, ЛУАИФ уведомява
писмено за тази промяна компетентните органи на своята рефе
рентна държава-членка най-малко един месец преди внасянето
на планирана промяна или незабавно след настъпването на
непланирана промяна.
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Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, компетентните органи на референтната
държава-членка на ЛУАИФ без неоправдано забавяне
информират ЛУАИФ, че не може да внесе промяната.
Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ престава да е в съот
ветствие с настоящата директива или ЛУАИФ престава да спазва
настоящата директива по друг начин, компетентните органи на
референтната държава-членка на ЛУАИФ предприемат всички
необходими мерки съгласно член 46, включително, ако е необ
ходимо, налагат изрична забрана на предлагането на АИФ.
Ако промените са приемливи, тъй като не засягат съответствието
на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата директива или
спазването от ЛУАИФ на настоящата директива по друг начин,
компетентните органи на референтната държава-членка
незабавно информират ЕОЦКП, доколкото промените засягат
прекратяване на предлагането на определени АИФ или пред
лагане на допълнителни АИФ и — доколкото това е
приложимо, информират компетентните органи на приемащите
държави-членки за тези промени.
10.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за определяне на:
а) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграфи 2 и 4;
б) формата и съдържанието на образеца на уверението, посочено
в параграф 5;
в) формата на предаването, посочено в параграф 5; и
г) формата на писменото уведомление, посочено в параграф 9.
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
11.
Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 1,
държавите-членки изискват АИФ, управлявани и предлагани от
ЛУАИФ, да бъдат предлагани единствено на професионални
инвеститори.
Член 40
Условия за предлагане с паспорт в Съюза на АИФ от трета
държава, управлявани от ЛУАИФ от трета държава
1.
Държавите-членки гарантират, че ЛУАИФ от трета
държава, получило надлежно разрешение, може да предлага
дялове или акции от управляван от него АИФ от трета
държава на професионални инвеститори в Съюза с паспорт,
ако са изпълнени предвидените в настоящия член условия.
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2.
В допълнение към изискванията по настоящата директива,
свързани с ЛУАИФ от ЕС, ЛУАИФ от трета държава трябва да
отговарят на следните условия:

а) да съществуват подходящи договорености за сътрудничество
между компетентните органи на референтната държавачленка и надзорния орган на третата държава, в която е
установено ЛУАИФ от трета държава, за да се гарантира
най-малко ефикасен обмен на информация, който позволява
на компетентните органи да изпълняват своите задължения
съгласно настоящата директива;

б) третата държава, в която е установено ЛУАИФ от трета
държава, да не е посочена като отказваща съдействие
държава или територия в списъка на FATF;

в) третата държава, в която е установен АИФ от трета държава, е
подписала споразумение с референтната държава-членка и с
всяка друга държава-членка, в която се планира да се
предлагат дяловете или акциите от АИФ от трета държава,
което е изцяло в съответствие със стандартите, установени в
член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно
доходите и капитала, и което осигурява ефективен обмен на
информация по данъчни въпроси, включително многостранни
данъчни споразумения.

Когато компетентен орган на друга държава-членка не е съгласен
с оценката, направена относно прилагането на първа алинея,
букви а) и б) от компетентните органи на референтната
държава-членка на ЛУАИФ, съответните компетентни органи
могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме
действия в съответствие с правомощията, които са му пред
оставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.
ЛУАИФ уведомява компетентните органи на своята рефе
рентна държава-членка относно всеки АИФ от трета държава,
който възнамерява да предлага в своята референтна държавачленка.

Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение III.

4.
Не по-късно от 20 работни дни след получаване на
пълното уведомление съгласно параграф 3 компетентните
органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ информират
ЛУАИФ дали може да започне да предлага на нейна територия
АИФ, посочен в уведомлението съгласно параграф 3. Компе
тентните органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ
могат да се противопоставят на предлагането на АИФ само ако
управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ не е или няма да
бъде в съответствие с настоящата директива или ако ЛУАИФ не
спазва или няма да спазва настоящата директива по друг начин.
В случай на положително решение ЛУАИФ може да започне да
предлага АИФ в своята референтна държава-членка, считано от
датата, на която компетентните органи са го уведомили в тази
връзка.
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Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дялове или акции от АИФ в референтната
държава-членка на ЛУАИФ.
5.
Ако ЛУАИФ възнамерява да предлага дяловете или акциите
от АИФ от трета държава и в държави-членки, различни от
неговата референтна държава-членка, ЛУАИФ уведомява компе
тентните органи на своята референтна държава-членка за всички
АИФ от трета държава, които възнамерява да предлага.
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уведомява за тази промяна компетентните органи на своята рефе
рентна държава-членка най-малко един месец преди внасянето
на планирана промяна или веднага след настъпването на непла
нирана промяна.

Ако в резултат от планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата
директива по друг начин, компетентните органи на референтната
държава-членка на ЛУАИФ без неоправдано забавяне
информират ЛУАИФ, че не може да внесе промяната.

Това уведомление включва документите и информацията,
посочени в приложение IV.
6.
Не по-късно от 20 работни дни след датата на получаване
на напълно комплектованото уведомление съгласно параграф 5
компетентните органи на референтната държава-членка предават
това напълно комплектовано уведомление на компетентните
органи на държавите-членки, в които се планира да се
предлагат дяловете или акциите от АИФ. Подобно предаване
се извършва само ако управлението на АИФ от ЛУАИФ е и
ще бъде в съответствие с настоящата директива и ако ЛУАИФ
спазва настоящата директива като цяло.
Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ прилагат уверение за това, че съответното ЛУАИФ
притежава разрешение за управление на АИФ с определена
инвестиционна стратегия.
7.
След предаване на комплектованото уведомление компе
тентните органи на референтната държава-членка на ЛУАИФ
незабавно уведомяват ЛУАИФ за предаването. ЛУАИФ може да
започне да предлага АИФ в съответните приемащи държавичленки на ЛУАИФ от датата на това уведомление.
Компетентните органи на референтната държава-членка на
ЛУАИФ информират също така ЕОЦКП, че ЛУАИФ може да
започне да предлага дяловете или акциите от АИФ в приемащите
държави-членки на ЛУАИФ.
8.
По отношение на посочените в буква з) от приложение IV
механизми се прилагат законите на приемащите държави-членки
на ЛУАИФ, доколкото тези държави-членки са различни от
референтната държава-членка, и се упражнява надзор от тяхна
страна.
9.
Държавите-членки гарантират, че уведомителното писмо от
ЛУАИФ, посочено в параграф 5, и уверението, посочено в
параграф 6, са на език, обичайно използван в сферата на между
народните финанси.
Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи
приемат електронното предаване и съхраняване на документите
по параграф 6.
10.
При съществена промяна в някое от сведенията, съобщени
в съответствие с параграф 3 или параграф 5, ЛУАИФ писмено

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ престава да е в съот
ветствие с настоящата директива или ЛУАИФ престава да спазва
настоящата директива по друг начин, компетентните органи на
референтната държава-членка на ЛУАИФ предприемат всички
необходими мерки съгласно член 46, включително, ако е необ
ходимо, налагат изрична забрана на предлагането на АИФ.

Ако промените са приемливи, тъй като не засягат съответствието
на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата директива или
спазването от ЛУАИФ на настоящата директива по друг начин,
компетентните органи на референтната държава-членка
незабавно информират ЕОЦКП, доколкото промените засягат
прекратяване на предлагането на определени АИФ или пред
лагане на допълнителни АИФ и — доколкото е приложимо,
информират компетентните органи на приемащите държавичленки на ЛУАИФ за тези промени.

11.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие
с член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2, буква
а), с цел да се разработи обща рамка за улесняване на изгот
вянето на такива договорености за сътрудничество с трети
държави.

12.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП може да разработва насоки за определяне на условията
за прилагане на мерките, приети от Комисията във връзка с
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2,
буква а).

13.
ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически
стандарти за определяне на минималното съдържание на дого
вореностите за сътрудничество, посочени в параграф 2, буква а),
така че да се гарантира, че както компетентните органи на рефе
рентната държава-членка, така и компетентните органи на
приемащите държави-членки получават достатъчна информация,
за да могат да упражняват своите правомощия за надзор и
разследване съгласно настоящата директива.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на регула
торните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
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14.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни
технически стандарти за конкретизиране на процедурите за
координация и обмен на информация между компетентния
орган на референтната държава-членка и компетентните органи
на приемащите държави-членки на ЛУАИФ.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

15.
В случай че компетентен орган отхвърли искане за обмен
на информация в съответствие с регулаторните технически
стандарти, посочени в параграф 14, съответните компетентни
органи могат да отнесат случая до ЕОЦКП, който може да пред
приеме действия в съответствие с правомощията, които са му
предоставени в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС)
№ 1095/2010.

16.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за определяне на:

а) формата и съдържанието на образеца на уведомителното
писмо, посочено в параграфи 3 и 5;

б) формата и съдържанието на образеца на уверението, посочено
в параграф 6;

в) формата на предаването, посочено в параграф 6; и

г) формата на писменото уведомление, посочено в параграф 10.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

17.
Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 1,
държавите-членки изискват АИФ, управлявани и предлагани от
ЛУАИФ, да бъдат предлагани единствено на професионални
инвеститори.

Член 41
Условия за управление на АИФ, установени в държавичленки, различни от референтната държава-членка, от
ЛУАИФ от трета държава
1.
Държавите-членки гарантират, че получило разрешение
ЛУАИФ от трета държава, може да управлява АИФ от ЕС, уста
новени в държава-членка, която е различна от неговата рефе
рентна държава-членка, пряко или посредством откриването на
клон, при условие че ЛУАИФ е получило разрешение за управ
лението на такъв вид АИФ.
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2.
Всяко ЛУАИФ от трета държава, което възнамерява за пръв
път да управлява АИФ от ЕС, установени в държава-членка,
различна от неговата референтна държава-членка, съобщава на
компетентните органи на своята референтна държава-членка
следната информация:
а) държавата-членка, на чиято територия възнамерява да
управлява АИФ пряко или като открие клон;
б) програмата на предвижданите дейности, в която се посочват
по-специално услугите, които възнамерява да предоставя, и
идентификационни данни на АИФ, които възнамерява да
управлява.
3.
Ако ЛУАИФ от трета държава възнамерява да открие клон,
в допълнение към информацията, която се изисква по параграф
2, то предоставя и следната информация:
а) организационната структура на клона;
б) адреса на АИФ в държавата-членка по произход, от който
могат да бъдат получени документи;
в) имената и данните за контакт на отговарящите за управ
лението на клона лица.
4.
В срок от един месец от получаването на пълната доку
ментация в съответствие с параграф 2 или от два месеца от
получаването на пълната документация в съответствие с
параграф 3, компетентните органи на референтната държавачленка предават тази документация на компетентните органи
на приемащите държави-членки на ЛУАИФ. Подобно
предаване се извършва само ако управлението на АИФ от
ЛУАИФ е и ще бъде в съответствие с разпоредбите на настоящата
директива и ако ЛУАИФ спазва разпоредбите на настоящата
директива като цяло.
Компетентните органи на референтната държава-членка прилагат
уверение за това, че съответното ЛУАИФ е получило разрешение
от тях.
Компетентните органи на референтната държава-членка веднага
уведомяват ЛУАИФ за предаването. ЛУАИФ може да започне да
предлага своите услуги в приемащите държави-членки на
ЛУАИФ след получаване на уведомлението за предаването.
Компетентните органи на референтната държава-членка
информират също така ЕОЦКП, че ЛУАИФ може да започне да
управлява АИФ в приемащите държави-членки на ЛУАИФ.
5.
Приемащите държави-членки на ЛУАИФ не налагат
никакви допълнителни изисквания на ЛУАИФ във връзка с
въпросите, които попадат в приложното поле на настоящата
директива.
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6.
При промяна в някое от сведенията, съобщени в съот
ветствие с параграф 2 и, когато е приложимо, параграф 3,
ЛУАИФ уведомява писмено за тази промяна компетентните
органи на своята референтна държава-членка най-малко един
месец преди внасянето на планирана промяна или незабавно
след настъпването на непланирана промяна.

Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от
ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата
директива или ЛУАИФ би престанало да спазва на стоящата
директива по друг начин, компетентните органи на референтната
държава-членка без неоправдано забавяне информират ЛУАИФ,
че не може да внесе промяната.

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора
алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на
което управлението на АИФ от ЛУАИФ престава да е в съот
ветствие с настоящата директива или ЛУАИФ престава да спазва
настоящата директива по друг начин, компетентните органи на
референтната държава-членка предприемат всички необходими
мерки съгласно член 46, включително, ако е необходимо,
налагат изрична забрана за предлагането на АИФ.

Ако промените са приемливи, тъй като те не засягат съот
ветствието на управлението на АИФ от ЛУАИФ с настоящата
директива или спазването от ЛУАИФ на настоящата директива
по друг начин, компетентните органи на референтната държавачленка без неоправдано забавяне информират компетентните
органи на приемащите държави-членки на ЛУАИФ за тези
промени.

7.
За да се осигури последователно хармонизиране на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на регу
латорни технически стандарти за конкретизиране на инфор
мацията, която се съобщава в съответствие с параграфи 2 и 3.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съот
ветствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

8.
За да се осигурят еднакви условия на прилагане на
настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на
технически стандарти за изпълнение за установяване на стан
дартни формуляри, образци и процедури за предаването на
информация в съответствие с параграфи 2 и 3.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

L 174/55

Член 42
Условия за предлагане без паспорт в държави-членки на
АИФ, управлявани от ЛУАИФ от трета държава
1.
Без да се засягат членове 37, 39 и 40, държавите-членки
могат да разрешат на ЛУАИФ от трета държава да предлагат
дялове или акции от управлявани от тях АИФ на професионални
инвеститори единствено на тяхна територия, при спазване наймалко на следните условия:

а) ЛУАИФ от трета държава спазва членове 22, 23 и 24 по
отношение на всеки АИФ, предлаган от него съгласно
настоящия член, както и членове 26—30, когато предлаган
от него съгласно настоящия член АИФ попада в приложното
поле на член 26, параграф 1. За компетентни органи и инвес
титори в АИФ по тези членове се считат тези на държавитечленки, в които се предлагат АИФ;

б) съществуват подходящи, съобразени с международните
стандарти договорености за сътрудничество за целите на
надзора върху системния риск между компетентните органи
на държавите-членки, в които се предлагат АИФ, доколкото е
приложимо, компетентните органи на съответните АИФ от ЕС
и надзорните органи на третата държава, в която е установено
ЛУАИФ от трета държава, и доколкото е приложимо,
надзорните органи на третата държава, в която е установен
АИФ от трета държава, за да се гарантира ефикасен обмен на
информация, който позволява на компетентните органи на
съответните държави-членки
да
изпълняват своите
задължения в съответствие с настоящата директива;

в) третата държава, в която са установени ЛУАИФ от трета
държава или АИФ от трета държава, не е посочена като
отказваща съдействие държава или територия в списъка на
FATF.

В случай че компетентен орган на АИФ от ЕС не встъпи в
разумен срок в необходимите договорености за сътрудничество,
предвидени в първа алинея, буква б), компетентните органи на
държавата-членка, в която се планира да се предлага АИФ, могат
да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да предприеме
действия в съответствие с правомощията, които са му пред
оставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.
За целите на настоящия член държавите-членки могат да
налагат и по-строги правила за ЛУАИФ от трета държава по
отношение на предлагането на дялове или акции от АИФ на
инвеститори на нейна територия.

3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки относно
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1, с цел
да се разработи обща рамка за улесняване на изготвянето на
такива договорености за сътрудничество с трети държави.

L 174/56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП разработва насоки за определяне на условията за
прилагане на мерките, приети от Комисията по отношение на
договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1.
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Държавите-членки изискват от компетентните си органи да
определят подходящи методи за наблюдение на изпълнението
от страна на ЛУАИФ на задълженията им съгласно настоящата
директива, когато е уместно — въз основа на разработените от
ЕОЦКП насоки.

ГЛАВА VIII
ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ НА ДРЕБНО

Член 43
Предлагане на АИФ от ЛУАИФ на инвеститори на дребно
1.
Без да се засягат други инструменти на правото на Съюза,
държавите-членки могат да разрешат на ЛУАИФ да предлагат на
инвеститори на дребно на тяхна територия дялове или акции от
управлявани от тях АИФ в съответствие с настоящата директива,
независимо дали тези АИФ се предлагат на вътрешния или
външния пазар и дали са АИФ от ЕС или АИФ от трета държава.
В такива случаи държавите-членки могат да наложат на ЛУАИФ
или на АИФ по-строги изисквания от тези, приложими към
АИФ, които се предлагат на професионални инвеститори на
тяхна територия в съответствие с настоящата директива.
Държавите-членки обаче не могат да налагат по-строги или
допълнителни изисквания на АИФ от ЕС, установени в друга
държава-членка и предлагани на външен пазар, в сравнение с
наложените на тези, предлагани на вътрешния пазар.
2.
До 22 юли 2014 г. държавите-членки, които разрешават
предлагане на АИФ на инвеститори на дребно на тяхна
територия, информират Комисията и ЕОЦКП за:
а) видовете АИФ, които ЛУАИФ могат да предлагат на инвес
титори на дребно на тяхна територия;
б) всякакви допълнителни изисквания, които тази държавачленка налага за предлагането на АИФ на инвеститорите на
дребно.

Член 45
Отговорност на компетентните органи в държавитечленки
1.
Пруденциалният надзор върху ЛУАИФ се упражнява от
компетентните органи на държавата-членка по произход на
ЛУАИФ, независимо дали ЛУАИФ управлява и/или предлага
АИФ в друга държава-членка, без да се засягат разпоредбите
от настоящата директива, които възлагат надзорни отговорности
на компетентните органи на приемащата държава-членка на
ЛУАИФ.

2.
Когато ЛУАИФ управлява и/или предлага АИФ
посредством клон в своята приемаща държава-членка, за
надзора върху ЛУАИФ във връзка със спазването на членове
12 и 14 отговарят компетентните органи на тази държавачленка.

3.
Компетентните органи на приемащата държава-членка на
ЛУАИФ могат да изискат от ЛУАИФ, което управлява или
предлага АИФ на нейна територия, независимо дали посредством
клон или не, да представи информацията, необходима за надзора
върху спазването от страна на ЛУАИФ на приложимите правила,
за който тези компетентни органи отговарят.

Тези изисквания не могат да бъдат по-строги от изискванията,
които приемащата държава-членка на ЛУАИФ налага на ЛУАИФ,
за които тя е държава-членка по произход, за да наблюдава
спазването на същите правила от тяхна страна.

Държавите-членки информират Комисията и ЕОЦКП и за
всякакви последващи промени във връзка с първа алинея.
ГЛАВА IХ
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
РАЗДЕЛ 1

Посочване, правомощия и процедури за обжалване
Член 44

4.
Когато компетентните органи на приемащата държавачленка на ЛУАИФ установят, че ЛУАИФ, което управлява
и/или предлага АИФ на нейна територия, независимо дали
посредством клон или не, нарушава едно или повече от
правилата, за надзора за спазването на които те отговарят, тези
органи изискват от съответното ЛУАИФ да прекрати това
нарушение и да информира компетентните органи на своята
държава-членка по произход за това.

Посочване на компетентните органи
Държавите-членки посочват компетентните органи, които да
изпълняват задълженията, предвидени в настоящата директива.
Те информират за това ЕОЦКП и Комисията, като посочват
разпределението на задълженията.
Компетентните органи са органи на публичната власт.

5.
Ако съответното ЛУАИФ откаже да представи на компе
тентните органи на своята приемаща държава-членка инфор
мацията, свързана с техните отговорности, или не вземе необхо
димите мерки за прекратяване на посоченото в параграф 4
нарушение, компетентните органи на неговата приемаща
държава-членка информират за това компетентните органи на
неговата държава-членка по произход. Компетентните органи
на държавата-членка по произход на ЛУАИФ при първа
възможност:
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а) вземат всички подходящи мерки, за да гарантират, че съот
ветното ЛУАИФ предоставя информацията, поискана от
компетентните органи на неговата приемаща държава-членка
съгласно параграф 3, или прекратява извършването на нару
шението, посочено в параграф 4;
б) искат необходимата информация от съответните надзорни
органи на трети държави.
Компетентните органи на приемащата държава-членка на
ЛУАИФ се уведомяват за естеството на мерките, посочени в
буква а).
6.
Ако въпреки мерките, взети от компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ съгласно параграф 5,
или поради факта, че подобни мерки са неподходящи или не
съществуват в съответната държава-членка, ЛУАИФ продължава
да отказва да предостави информацията, поискана от компе
тентните органи на неговата приемаща държава-членка
съгласно параграф 3, или продължава да нарушава законовите
или подзаконовите разпоредби, посочени в параграф 4, които са
в сила в неговата приемаща държава-членка, компетентните
органи на приемащата държава-членка на ЛУАИФ може, след
като са информирали за това компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ, да вземат
подходящи мерки, включително мерките, предвидени в членове
46 и 48, за да предотвратят или санкционират по-нататъшни
нередности и при необходимост да попречат на ЛУАИФ да
започне нови операции в неговата приемаща държава-членка.
Когато изпълняваната в приемащата държава-членка на ЛУАИФ
функция е управление на АИФ, приемащата държава-членка
може да изиска от ЛУАИФ да прекрати управлението на тези
АИФ.
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9.
Процедурата, установена в параграфи 7 и 8, се прилага и в
случай, че компетентните органи на приемащата държава-членка
имат ясни и доказуеми основания за несъгласие с издаването на
разрешение на ЛУАИФ от трета държава от страна на рефе
рентната държава-членка.
10.
Когато съответните компетентни органи не са съгласни с
мерките, предприети от компетентен орган съгласно параграфи
4—9, те могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да
предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му
предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
11.
Когато е приложимо, ЕОЦКП улеснява договарянето и
сключването на договореностите за сътрудничество между
компетентните органи на държавите-членки и надзорните
органи на трети държави, изисквани съгласно настоящата
директива.
Член 46
Правомощия на компетентните органи
1.
На компетентните органи се предоставят всички
правомощия за надзор и разследване, необходими за изпълнение
на функциите им. Тези правомощия се упражняват по един от
следните начини:
а) пряко;
б) в сътрудничество с други органи;
в) чрез делегиране, на тяхна отговорност, на субекти, на които
са били делегирани задачи;
г) чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

7.
Когато компетентните органи на приемащата държавачленка на ЛУАИФ имат ясни и доказуеми основания да пред
полагат, че ЛУАИФ не изпълнява задълженията, произтичащи от
правилата, за надзора за спазването на които те отговарят, те
съобщават тези констатации на компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ, които предприемат
необходимите мерки, включително, при необходимост, изискват
допълнителна информация от съответните надзорни органи на
трети държави.
8.
Ако въпреки мерките, взети от компетентните органи на
държавата-членка по произход на ЛУАИФ, или поради факта, че
такива мерки са неподходящи, или поради факта, че държаватачленка по произход на ЛУАИФ не предприема действия в
разумен срок, ЛУАИФ продължава да действа по начин, който
е явно във вреда на интересите на инвеститорите в съответния
АИФ, на финансовата стабилност или на целостта на пазара в
приемащата държава-членка на ЛУАИФ, компетентните органи
на приемащата държава-членка на ЛУАИФ може, след като
информират компетентните органи на държавата-членка по
произход на ЛУАИФ, да предприемат всички необходими
мерки за защитата на инвеститорите в съответния АИФ, на
финансовата стабилност и на целостта на пазара в приемащата
държава-членка, като това включва възможността да попречат на
съответното ЛУАИФ в бъдеще да предлага дяловете или акциите
от съответния АИФ в приемащата държава-членка.

2.

Компетентните органи разполагат с правомощия да:

а) получат достъп до документи под всякаква форма, както и
копие от тях;
б) изискват информация от всяко лице, свързано с дейността на
ЛУАИФ или на АИФ, и при необходимост да призовават и
разпитват лица с цел получаване на информация;
в) извършват проверки на място със или без предупреждение;
г) изискват съществуващи записи на телефонни разговори и
съществуващи записи за пренос на данни;
д) изискват прекратяването на всяка практика, която проти
воречи на разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата
директива;
е) изискват замразяването или отнемането на активи;
ж) изискват налагането на временна забрана за упражняване на
професионална дейност;

L 174/58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

з) изискват предоставяне на информация от получилите
разрешение ЛУАИФ, депозитарите или одиторите;

и) приемат всякакви мерки, за да гарантират, че ЛУАИФ или
депозитарите продължават да спазват приложимите към тях
изисквания на настоящата директива;

й) изискват да бъде спряно емитирането, обратното изкупуване
или откупуването на дялове в интерес на притежателите на
дялове или в обществен интерес.

к) отнемат разрешението, издадено на ЛУАИФ или на депозитар;

1.7.2011 г.

3.
Цялата информация, обменяна съгласно настоящата
директива между ЕОЦКП, компетентните органи, ЕБО, Евро
пейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент
(ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1),
и ЕССР, се счита за поверителна, освен когато ЕОЦКП или
компетентният орган, или друг заинтересован орган или субект
заяви в момента на предоставянето ѝ, че тази информация може
да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо за
целите на съдебно производство.

4.
В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1095/2010
ЕОЦКП може, при условие че са изпълнени всички условия по
параграф 5, да поиска от компетентния орган или органи да
предприемат всяко от следните действия, в зависимост от случая:

л) подават сигнали с цел наказателно преследване;

м) изискват одитори или експерти да извършват проверки или
разследвания.

3.
Когато компетентният орган на референтната държавачленка счита, че получило разрешение ЛУАИФ от трета
държава нарушава задълженията си по настоящата директива,
той възможно най-бързо уведомява ЕОЦКП, като посочва
подробно причините за това.

4.
Държавите-членки гарантират, че компетентните органи
разполагат с необходимите правомощия, за да предприемат
всички мерки, необходими за осигуряване на правилното
функциониране на пазарите в случаите, когато дейността на
един или повече АИФ на пазара за определен финансов
инструмент може да застраши правилното функциониране на
този пазар.

Член 47
Правомощия и компетентност на ЕОЦКП
1.
ЕОЦКП може да разработва и редовно да преразглежда
насоки за компетентните органи на държавите-членки относно
упражняването на техните правомощия за издаване на
разрешения и задълженията за докладване на тези компетентни
органи, наложени с настоящата директива.

ЕОЦКП освен това има необходимите правомощия, включително
изброените в член 48, параграф 3, да изпълнява задачите,
възложени му с настоящата директива.

2.
Задължението за професионална тайна се прилага по
отношение на всички лица, които работят или са работили за
ЕОЦКП, за компетентните органи или за всяко друго лице, на
което ЕОЦКП е делегирал задачи, включително одитори и
експерти, с които ЕОЦКП е сключил договор. Информацията,
представляваща професионална тайна, не може да се разкрива
на друго лице или орган, освен ако това разкриване е необ
ходимо за целите на съдебно производство.

а) да забранят предлагането в Съюза на дялове или акции от
АИФ, управлявани от ЛУАИФ от трета държава, или на АИФ
от трета държава, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, без разре
шението, изисквано съгласно член 37, или без уведомлението,
изисквано съгласно членове 35, 39 и 40, или без да е
получено разрешение за това от съответните държави-членки
в съответствие с член 42;

б) да наложат ограничения на ЛУАИФ от трета държава по
отношение на управлението на АИФ в случай на прекомерна
концентрация на риск на конкретен външен пазар;

в) да наложат ограничения на ЛУАИФ от трета държава по
отношение на управлението на АИФ, когато неговата
дейност може да представлява важен източник на риск от
контрагента за кредитна институция или други системно
важни институции.

5.
ЕОЦКП може да вземе решение съгласно параграф 4 при
спазване на изискванията, определени в параграф 6, ако са
изпълнени едновременно следните условия:

а) съществува значителна опасност, която произтича или се
увеличава от съответните дейности на ЛУАИФ, за правилното
функциониране или целостта на финансовия пазар или за
стабилността на цялата финансова система в Съюза или на
част от нея и тази опасност има презгранично въздействие; и

б) съответният компетентен орган или органи не са взели мерки
за справяне с тази опасност или предприетите мерки не са
достатъчни за справяне с опасността.

6.
Мерките, предприети от компетентния орган или органи
съгласно параграф 4:
(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
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а) осигуряват ефективно справяне с опасността за правилното
функциониране и целостта на финансовия пазар или за
стабилността на цялата финансова система на Съюза или на
част от нея или подобряват значително способността на
компетентните органи за наблюдение на опасността;
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съответствие с националното си право, за това да могат да
бъдат налагани подходящи административни мерки или адми
нистративни санкции на лицата, отговорни за неспазване на
разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива.
Държавите-членки следят тези мерки да са ефективни, пропор
ционални и възпиращи.

б) не създават риск за регулаторен арбитраж;
в) нямат отрицателно въздействие върху ефективността на
финансовите пазари, включително намаляване на ликвид
ността на тези пазари или създаване на несигурност за участ
ниците на пазара, което да е непропорционално на ползите от
мерките.
7.
Преди да изиска от компетентния орган да предприеме или
поднови някоя от мерките, посочени в параграф 4, ЕОЦКП се
консултира по целесъобразност с ЕССР и други съответни органи.
8.
ЕОЦКП уведомява компетентните органи на референтната
държава-членка на ЛУАИФ от трета държава и компетентните
органи на приемащите държави-членки на съответното ЛУАИФ
от трета държава за решението да изиска от компетентния орган
или органи предприемането или подновяването на някоя от
мерките, посочени в параграф 4. В уведомлението се посочват
най-малко:
а) ЛУАИФ и дейностите, за които се прилагат мерките, както и
тяхната продължителност;
б) причините, поради които ЕОЦКП счита, че е необходимо
налагането на мерките в съответствие с условията и изиск
ванията, определени в настоящия член, включително доказа
телства в подкрепа на посочените причини.
9.
ЕОЦКП прави преглед на мерките, посочени в параграф 4,
на подходящи интервали и при всички случаи най-малко на
всеки три месеца. Ако дадена мярка не бъде подновена след
изтичането на тримесечния срок, срокът на действието ѝ
изтича автоматично. За подновяването на мерките се прилагат
параграфи 5—8.
10.
Компетентните органи на референтната държава-членка
на съответното ЛУАИФ от трета държава може да изискат от
ЕОЦКП да преразгледа решението си. Прилага се процедурата,
предвидена в член 44, параграф 1, втора алинея от Регламент
(ЕС) № 1095/2010.
Член 48

2.
Държавите-членки предвиждат възможност компетентните
органи да оповестяват на обществеността всяка мярка или
санкция, наложена за нарушаване на разпоредбите, приети в
изпълнение на настоящата директива, освен ако това оповес
тяване би изложило на сериозен риск финансовите пазари, би
било във вреда на интересите на инвеститорите или би
причинило непропорционална вреда на участващите лица.

3.
ЕОЦКП изготвя годишен доклад относно прилагането на
административните мерки и налагането на санкции в случай на
нарушения на разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата
директива в различните държави-членки. Компетентните органи
предоставят на ЕОЦКП необходимата за целта информация.

Член 49
Право на обжалване
1.
Компетентните органи мотивират писмено решенията си за
отказ за издаване или за отнемане на разрешение на ЛУАИФ да
управляват и/или предлагат АИФ, или за всяко отрицателно
решение, взето с цел изпълнение на мерките, приети за
прилагане на настоящата директива, и съобщават тези мотиви
на заявителите.

2.
Държавите-членки предвиждат, че всяко решение, взето
съгласно законовите, подзаконовите или административните
разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, е
надлежно мотивирано и може да бъде обжалвано пред съд.

Правото на съдебно обжалване се прилага и когато по заявление
за разрешение, което съдържа цялата необходима информация,
не е постановено решение в срок от шест месеца от подаването
на заявлението.

РАЗДЕЛ 2

Сътрудничество

между различните
органи

компетентни

Административни санкции

Член 50

1.
Държавите-членки установяват система от мерки и
санкции, приложими при нарушаване на националните
разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и
вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното
прилагане. Без да се засягат процедурите за отнемане на
разрешение или правото на държавите-членки да налагат
санкции по наказателното право, държавите-членки следят, в

Задължение за сътрудничество
1.
Компетентните
органи
на
държавите-членки
си
сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП и ЕССР, винаги когато
това е необходимо за изпълнение на задълженията им съгласно
настоящата директива или за упражняване на правомощията им
съгласно настоящата директива или националното право.
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2.
Държавите-членки улесняват сътрудничеството, предвидено
в настоящия раздел.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.
Компетентните органи използват правомощията си за
целите на сътрудничеството, дори и в случаите, когато пове
дението, което се разследва, не представлява нарушение на
действаща разпоредба в тяхната държава-членка.

4.
Компетентните органи на държавите-членки си предоставят
незабавно един на друг, както и на ЕОЦКП, информацията,
необходима за изпълнение на задълженията им съгласно
настоящата директива.

Член 51
Предаване и съхранение на лични данни
1.
По отношение на предаването на лични данни между
компетентните органи, компетентните органи прилагат
Директива 95/46/ЕО. По отношение на предаването на лични
данни от ЕОЦКП до компетентните органи на държава-членка
или на трета държава ЕОЦКП спазва Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.
Компетентните органи на държавата-членка по произход
изпращат копие от съответните договорености за сътрудничество,
сключени от тях в съответствие с член 35, член 37 и/или член
40, на приемащите държави-членки на съответното ЛУАИФ. В
съответствие с процедурите, свързани с приложимите регу
латорни технически стандарти, посочени в член 35, параграф
14, член 37, параграф 17 или член 40, параграф 14, компе
тентните органи на държавата-членка по произход изпращат
информацията, получена от надзорните органи на трети
държави в съответствие с договореностите за сътрудничество с
тези надзорни органи във връзка с определено ЛУАИФ или, в
зависимост от случая — съгласно член 45, параграф 6 или
параграф 7, на компетентните органи на приемащата държавачленка на съответното ЛУАИФ.

В случай че компетентен орган на приемаща държава-членка
счита, че съдържанието на договореностите за сътрудничество,
сключени от държавата-членка по произход на съответното
ЛУАИФ съгласно член 35, член 37 и/или член 40, не съот
ветства на изискваното по приложимите регулаторни технически
стандарти, съответните компетентни органи могат да отнесат
случая до ЕОЦКП, който може да предприеме действия в съот
ветствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.
Когато компетентните органи на дадена държава-членка
имат ясни и доказуеми основания да предполагат, че ЛУАИФ,
върху което не упражняват надзор, извършва или е извършвало
действия, които са в противоречие с настоящата директива, те
уведомяват възможно най-подробно за това ЕОЦКП и компе
тентните органи на държавата-членка по произход и на
приемащите държави-членки на съответното ЛУАИФ. Уведо
мените компетентни органи предприемат съответните действия,
информират ЕОЦКП и уведомяващите компетентни органи за
резултата от действията, както и, доколкото е възможно, за
важни, развили се междувременно процеси. Настоящият
параграф не засяга правомощията на уведомяващия компетентен
орган.

6.
За да се осигури еднаквото прилагане на настоящата
директива по отношение на обмена на информация, ЕОЦКП
може да разработва проекти на технически стандарти за
изпълнение за определяне на условията на прилагане във
връзка с процедурите за обмен на информация между компе
тентните органи и между компетентните органи и ЕОЦКП.

1.7.2011 г.

Данните се съхраняват за срок от най-много пет години.

Член 52
Разкриване на информация на трети държави
1.
Компетентният орган на държава-членка може да предава
на трета държава данни и анализи на данни след преценка на
всеки конкретен случай, ако са спазени условията по член 25
или член 26 от Директива 95/46/ЕО и ако компетентният орган
на държавата-членка е уверен, че предаването на данните е необ
ходимо за целите на настоящата директива. Третата държава не
може да предава данните на друга трета държава без изричното
писмено разрешение на компетентния орган на държаватачленка.

2.
Компетентният орган на дадена държава-членка разкрива
информация, получена от компетентен орган на друга държавачленка, на компетентния орган на трета държава само ако
компетентният орган на съответната държава-членка е получил
изричното съгласие на компетентния орган, който е предал
информацията, и ако, когато е приложимо, информацията се
разкрива единствено за целите, за които този компетентен
орган е дал съгласие.

Член 53
Обмен на информация във връзка с възможните
последици за системата от дейността на ЛУАИФ
1.
Компетентните органи на държавите-членки, отговарящи за
надзора и/или издаването на разрешения на ЛУАИФ съгласно
настоящата директива, предоставят информация на компе
тентните органи на други държави-членки, когато това е от
значение за наблюдението и реакцията на възможните
последици от дейността на отделни ЛУАИФ или на всички
ЛУАИФ за стабилността на системно значими финансови
институции и за правилното функциониране на пазарите, на
които участват ЛУАИФ. ЕОЦКП и ЕССР също трябва да бъдат
информирани и предоставят тази информация на компетентните
органи на други държави-членки.

2.
При спазване на условията, предвидени в член 35 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010, компетентните органи на
ЛУАИФ предават на ЕОЦКП и ЕССР обобщена информация за
дейността на ЛУАИФ, за които отговарят.

1.7.2011 г.
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3.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на съдържанието на информацията, която се обменя
съгласно параграф 1.

в) вече е постановено окончателно съдебно решение по
отношение на същите лица и същите действия в държаватачленка, към която е отправено искането.

4.
Комисията приема актове за изпълнение, посочващи реда и
условията и периодичността на обмена на информация съгласно
параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие
с процедурата по разглеждане, посочена в член 59, параграф 2.

Компетентните органи информират молещите компетентни
органи за всяко решение, взето съгласно първа алинея, като
посочват причините за него.

Член 54
Сътрудничество в областта на надзорните дейности
1.
Компетентните органи на дадена държава-членка могат да
потърсят сътрудничество с компетентните органи на друга
държава-членка във връзка с надзора, за проверка на място
или при разследване на територията на последната, в рамките
на техните правомощия съгласно настоящата директива.
Когато компетентните органи получат искане за проверка на
място или разследване, те предприемат едно от следните
действия:
а) извършват самостоятелно проверката или разследването;

4.
За да се осигури еднакво прилагане на настоящия член,
ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за
изпълнение за установяване на общи процедури за сътрудни
чеството между компетентните органи при извършването на
проверки на място или на разследвания.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посо
чените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 55
Уреждане на спорове

б) разрешават на молещия орган да извърши проверката или
разследването;
в) разрешават на одитори или експерти да извършат проверката
или разследването.
2.
В случаите по параграф 1, буква а) компетентният орган на
държавата-членка, която е потърсила сътрудничество, може да
поиска членове на собствения му персонал да придружат
персонала, който извършва проверката или разследването.
Въпреки това проверката или разследването подлежат на
цялостен контрол от страна на държавата-членка, на чиято
територия се извършват.
В случаите по параграф 1, буква б) компетентният орган на
държавата-членка, на чиято територия се извършват проверката
или разследването, може да поиска членове на собствения му
персонал да придружат персонала, който извършва проверката
или разследването.
3.
Компетентните органи могат да откажат да обменят
информация или да предприемат действие по искане за сътруд
ничество при извършването на разследване или проверка на
място само когато:

При липсата на съгласие между компетентните органи на
държавите-членки по отношение на оценка, действие или
бездействие на компетентен орган в области, в които настоящата
директива изисква сътрудничество или координиране между
компетентните органи на повече от една държава-членка,
компетентните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП,
който може да предприеме действия в съответствие с право
мощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент
(ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА X
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 56
Упражняване на делегирането
1.
Правомощията да приема делегирани актове, посочени в
членове 3, 4, 9, 12, 14—25, 34—37, 40, 42, 53, 67 и 68,
се предоставят на Комисията за срок от четири години, считано
от 21 юли 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делеги
рането на правомощия не по-късно от шест месеца преди изти
чането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се
подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност,
освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в
съответствие с член 57.

а) разследването, проверката на място или обменът на
информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суве
ренитета, сигурността или обществения ред на държаватачленка, към която е отправено искането;

2.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го
нотифицира едновременно на Европейския парламент и Съвета.

б) вече е започнало съдебно производство по отношение на
същите действия и същите лица пред органите на
държавата-членка, към която е отправено искането;

3.
Правомощията да приема делегирани актове се предоставят
на Комисията при условията на членове 57 и 58.

L 174/62
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Член 57
Оттегляне на делегирането
1.
Делегирането на правомощия, посочено в членове 3, 4, 9,
12, 14—25, 34—37, 40, 42, 53, 67 и 68, може да бъде
оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от
Съвета.

2.
Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на
решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага
усилия да информира другата институция и Комисията в разумен
срок преди вземането на окончателно решение, като посочва
делегираното правомощие, по отношение на което може да се
извърши оттегляне, както и евентуалните причини за оттег
лянето.

1.7.2011 г.

2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 60
Предоставяне на информация за дерогации
Когато държава-членки използва дерогация или възможност,
предвидена в членове 6, 9, 21, 22, 28 и 43 и член 61,
параграф 5, тя информира Комисията за това, както и за
всички последващи промени. Комисията оповестява публично
информацията на интернет страница или по леснодостъпен
начин.

Член 61
3.
С решението за оттегляне се прекратява делегирането на
правомощия, посочени в него. То поражда действие незабавно
или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга
валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То
се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Преходни разпоредби
1.
ЛУАИФ, извършващи дейности съгласно настоящата
директива преди 22 юли 2013 г., приемат всички необходими
мерки за спазване на националното право, основано на
настоящата директива, и подават заявление за разрешение в
срок от една година от тази дата.

Член 58
Възражения срещу делегираните актове
1.
Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу
делегиран акт в срок от три месеца от датата на нотификацията.
По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този
срок се удължава с три месеца.

2.
Ако до изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито
Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу деле
гирания акт, той се публикува в Официален вестник на Евро
пейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален
вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането
на посочения срок, ако след обосновано искане от Комисията и
Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията
за намерението си да не правят възражения.

3.
Ако Европейският парламент или Съветът са възразили
срещу делегирания акт в срока, посочен в параграф 1, той не
влиза в сила. В съответствие с член 296 ДФЕС институцията,
която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за
това.

Член 59
Мерки за изпълнение
1.
Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни
книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията (1). Този
комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(1) ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.

2.
Членове 31, 32 и 33 не се прилагат към предлагането на
дялове или акции от АИФ, които са предмет на текуща
публична оферта чрез проспект, съставен и публикуван в съот
ветствие с Директива 2003/71/ЕО преди 22 юли 2013 г., за
срока на валидност на този проспект.

3.
ЛУАИФ, които управляват АИФ от затворен тип преди
22 юли 2013 г., които не правят никакви допълнителни
инвестиции след 22 юли 2013 г., могат въпреки това да
продължат да управляват тези АИФ без разрешение съгласно
настоящата директива.

4.
ЛУАИФ, които управляват АИФ от затворен тип, чийто
срок за записване на инвеститори е изтекъл преди влизането в
сила на настоящата директива и които са учредени за срок,
изтичащ най-късно три години след 22 юли 2013 г., могат
въпреки това да продължат да управляват такива АИФ, без да
е необходимо да спазват настоящата директива, освен член 22 и,
когато е приложимо, членове 26—30, или да подадат заявление
за разрешение съгласно настоящата директива.

5.
Компетентните органи на държавата-членка по произход на
АИФ или, в случай че АИФ не е регулиран — компетентните
органи на държавата-членка по произход на ЛУАИФ, могат да
разрешат на институциите, посочени в член 21, параграф 3,
буква а) и установени в друга държава-членка, да бъдат
определени за депозитар до 22 юли 2017 г. Настоящата
разпоредба не засяга пълното прилагане на член 21, с
изключение на параграф 5, буква а) от посочения член
относно мястото, в което трябва да е установен депозитарят.
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Член 62
Изменения на Директива 2003/41/ЕО
Директива 2003/41/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 2, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б) институциите, които попадат в приложното поле
на
директиви
73/239/ЕИО (*),
85/611/ЕИО (**),
93/22/ЕИО (***), 2000/12/ЕО (****), 2002/83/ЕО (*****)
и 2011/61/ЕС (******);

___________
(*) Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли
1973 г. относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби
относно достъпа до и упражняването на пряка заст
рахователна дейност, различна от животозастраховане
(ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3).
(**) Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември
1985 г. относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби
относно предприятията за колективно инвестиране
в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375,
31.12.1985 г., стр. 3).
(***) Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г.
относно инвестиционните услуги в областта на
ценните книжа (ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27).
(****) Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 20 март 2000 г. относно предпри
емането и осъществяването на дейност на кредитни
институции (ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1).
(*****) Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозаст
раховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1).
(******) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управ
ляващи алтернативни инвестиционни фондове (ОВ
L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).“;
2. В член 19 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите-членки не ограничават правото на инсти
туциите да определят, за целите на управлението на своите
инвестиционни портфейли, лица, управляващи инвестиции,
които са установени в друга държава-членка и са получили
надлежно разрешение за тази дейност в съответствие с
директиви
85/611/ЕИО,
93/22/ЕИО,
2000/12/ЕО,
2002/83/ЕО и 2011/61/ЕС, наред с посочените в член 2,
параграф 1 от настоящата директива.“
Член 63
Изменения на Директива 2009/65/ЕО
Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:
1. Вмъква се следният член:
„Член 50а
С цел да се осигури междусекторна последователност и да се
премахнат несъответствията между интересите на дружества,
които „преструктурират“ кредити в търгуеми ценни книжа и
други финансови инструменти (инициатори), и ПКИПЦК,
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които инвестират в такива ценни книжа или други финансови
инструменти, Комисията приема, чрез делегирани актове в
съответствие с член 112а и при условията на членове 112б
и 112в, мерки за определяне на изискванията в следните
области:
а) изискванията, на които трябва да отговаря инициаторът, за
да може ПКИПЦК да получи разрешение да инвестира в
ценни книжа или други финансови инструменти от този
вид, емитирани след 1 януари 2011 г., включително
изискванията, които гарантират, че инициаторът запазва
нетен икономически интерес от най-малко 5 %;
б) изискванията по отношение на качеството, които трябва да
бъдат изпълнени от ПКИПЦК, които инвестират в такива
ценни книжа или финансови инструменти.“;
2. В член 112 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Правомощията да приема делегирани актове, посочени
в членове 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81,
95 и 111, се предоставят на Комисията за срок от четири
години, считано от 4 януари 2011 г. Правомощията да
приема делегирани актове, посочени в член 50а, се пре
доставя на Комисията за срок от четири години, считано от
21 юли 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делеги
раните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането
на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се
подновява автоматично за срокове с еднаква продължи
телност, освен ако Европейският парламент или Съветът не
го оттеглят в съответствие с член 112а.“;
3. В член 112а параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Делегирането на правомощия, посочено в членове 12,
14, 23, 33, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 и
111, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския
парламент или от Съвета.“
Член 64
Изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009
В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 първа
алинея се заменя със следното:
„1.
Кредитните институции по смисъла на Директива
2006/48/ЕО, инвестиционните посредници по смисъла на
Директива 2004/39/ЕО, застрахователните предприятия, за
които се прилага Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от
24 юли 1973 г. относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно
достъпа до и упражняването на пряка застрахователна
дейност, различна от животозастраховане (*), застрахова
телните предприятия по смисъла на Директива 2002/83/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г.
относно животозастраховането (**), презастрахователните пред
приятия по смисъла на Директива 2005/68/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г.
относно презастраховането (***), предприятията за колективно
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инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по
смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно коорди
нирането на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране
в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (****), институциите
за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на
Директива 2003/41/ЕО и алтернативните инвестиционни
фондове по смисъла на Директива 2011/61/ЕС на Евро
пейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно
лицата,
управляващи
алтернативни
инвестиционни
фондове (*****) могат да използват кредитни рейтинги за регу
латорни цели само ако те са присъдени от агенции за
кредитен рейтинг, които са установени в Съюза и са регис
трирани в съответствие с настоящия регламент.
___________
(*) ОВ L 228,
(**) ОВ L 345,
(***) ОВ L 323,
(****) ОВ L 302,
(*****) ОВ L 174,

16.8.1973 г., стр. 3.
19.12.2002 г., стр. 1.
9.12.2005 г., стр. 1.
17.11.2009 г., стр. 32.
1.7.2011 г., стр. 1“.

Член 65
Изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010
В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 думите
„всякакво бъдещо законодателство относно лицата, управляващи
фондове за алтернативни инвестиции“ се заменят с думите
„Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове (*)
___________
(*) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1“

Член 66
Транспониране
1.
До 22 юли 2013 г. държавите-членки приемат и
публикуват законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на
тези разпоредби и таблицата за съответствие между тези
разпоредби и настоящата директива.
2.
Държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, посочени в параграф 1, считано
от 22 юли 2013 г.
3.
Независимо от параграф 2 държавите-членки прилагат
законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
необходими за спазването на член 35 и членове 37—41 в съот
ветствие с делегиран акт, приет от Комисията съгласно член 67,
параграф 6, считано от посочената в него датата.
4.
Държавите-членки гарантират, че законовите, подзако
новите и административните разпоредби, приети от тях в съот
ветствие с членове 36 и 42, спират да се прилагат в съответствие
с делегирания акт, приет от Комисията съгласно член 68,
параграф 6, считано от посочената в него дата.
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5.
Когато държавите-членки приемат посочените в параграф 1
мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или
то се извършва при официалното им публикуване.

6.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 67
Делегиран акт относно прилагането на член 35 и членове
37—41
1.
До 22 юли 2015 г. ЕОЦКП представя на Европейския
парламент, Съвета и Комисията:

а) становище относно действието на паспорта за ЛУАИФ от ЕС,
управляващи и/или предлагащи АИФ от ЕС съгласно членове
32 и 33 и относно процеса на предлагане на АИФ от трета
държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки и управлението
и/или предлагането на АИФ от ЛУАИФ от трета държава в
държавите-членки съгласно приложимите национални
режими, посочени в членове 36 и 42; и

б) съвети относно прилагането на паспорта за предлагането на
АИФ от трета държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки
и управлението и/или предлагането на АИФ от ЛУАИФ от
трета държава в държавите-членки в съответствие с правилата,
предвидени в член 35 и членове 37—41.

2.
ЕОЦКП основава своето становище и съвети относно
прилагането на паспорта за предлагането на АИФ от трета
държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки и управлението
и/или предлагането на АИФ от ЛУАИФ от трета държава в
държавите-членки, inter alia, на следното:

а) по отношение на действието на паспорта за ЛУАИФ от ЕС,
управляващи и/или предлагащи АИФ от ЕС:

i) употребата на паспорта;

ii) проблемите, възникнали във връзка със:

— ефективното сътрудничество между компетентните
органи,

— ефективното функциониране на системата за уведо
мяване,
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— защитата на инвеститори,
— медиацията от страна на ЕОЦКП, включително броя
на случаите и ефективността на медиацията;
iii) ефективността на събирането и споделянето на
информация във връзка с наблюдението на системните
рискове от страна на националните компетентни органи,
ЕОЦКП и ЕССР;
б) по отношение на процеса на предлагането на АИФ от трета
държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки и управлението
и/или предлагането на АИФ от ЛУАИФ от трета държава в
държавите-членки съгласно приложимите национални
режими:
i) спазването от ЛУАИФ от ЕС на всички изисквания по
настоящата директива, с изключение на член 21,
ii) спазването от ЛУАИФ от трета държава на членове 22, 23
и 24 по отношение на всеки АИФ, предлаган от ЛУАИФ,
и когато е приложимо, спазването на членове 26—30,
iii) съществуването и ефективността на договореностите за
сътрудничество за целите на наблюдението на системния
риск и в съответствие с международните стандарти между
компетентните органи на държавата-членка, в която се
предлагат АИФ, доколкото е приложимо, компетентните
органи на държавата-членка по произход на АИФ от ЕС и
надзорните органи на третата държава, в която е уста
новено ЛУАИФ от трета държава, и -доколкото е
приложимо - надзорните органи на третата държава, в
която е установен АИФ от трета държава,
iv) всички евентуално възникнали въпроси във връзка със
защитата на инвеститорите,
v) всички характеристики на регулаторната и надзорната
рамка на определена трета държава, които могат да
възпрепятстват ефективното упражняване от компе
тентните органи на надзорните им функции по настоящата
директива;
в) по отношение на функционирането и на двете системи,
възможните случаи на дестабилизиране на пазара и
нарушения на правилата на конкуренцията (равнопоставе
ността) и всякакви общи или конкретни затруднения, които
ЛУАИФ от ЕС срещат при своето установяване или при пред
лагането на управлявани от тях АИФ във всякакви трети
държави.
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директива, така и в рамките на своите национални режими, и
информация, необходима за оценяване на елементите, посочени в
параграф 2.

4.
Ако ЕОЦКП счита, че няма значителни пречки, свързани
със защитата на потребителите, дестабилизирането на пазара,
конкуренцията и наблюдението на системния риск, които да
затрудняват прилагането на паспорта към предлагането на
АИФ от трета държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки
и управлението и/или предлагането на АИФ от ЛУАИФ от трета
държава в държавите-членки в съответствие с правилата, пред
видени в член 35 и членове 37—41, той дава съвети,
съдържащи положителна оценка в това отношение.

5.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за конкре
тизиране на съдържанието на информацията, която се представя
съгласно параграф 2.

6.
Комисията приема делегиран акт в срок от три месеца след
получаването на съветите, съдържащи положителна оценка, и
становището на ЕОЦКП, като отчита критериите, изброени в
параграф 2, и целите на настоящата директива — като
например тези, свързани с вътрешния пазар, защитата на инвес
титорите и ефективното наблюдение на системния риск — в
съответствие с член 56 и при условията на членове 57 и 58,
за определяне на датата, от която правилата, посочени в член 35
и членове 37—41, стават приложими във всички държавичленки.

Ако срещу делегирания акт, посочен в първа алинея, бъде
направено възражение съгласно член 58, Комисията приема
повторно, в съответствие с член 56 и при условията на
членове 57 и 58, делегирания акт, съгласно който правилата,
предвидени в член 35 и членове 37—41, стават приложими във
всички държави-членки на по-късен етап, който тя счита за
подходящ, като отчита критериите, изброени в параграф 2, и
целите на настоящата директива — като например тези,
свързани с вътрешния пазар, защитата на инвеститорите и ефек
тивното наблюдение на системния риск.

7.
Ако ЕОЦКП не е представил съветите си в срока, посочен в
параграф 1, Комисията изисква съветите да се представят в
рамките на нов срок.

Член 68
3.
За тази цел от влизането в сила на националните законови,
подзакоови и административни разпоредби, необходими за съоб
разяване с настоящата директива, и до представянето на стано
вището на ЕОЦКП, посочено в параграф 1, буква а), компе
тентните органи на държавите-членки на всяко тримесечие пре
доставят на ЕОЦКП информация относно ЛУАИФ, които
управляват и/или предлагат АИФ под техен надзор, както в
рамките на прилагането на паспортния режим по настоящата

Делегиран акт относно прекратяване на прилагането на
членове 36 и 42
1.
Три години след влизането в сила на посочения в член 67,
параграф 6 делегиран акт, съгласно който правилата, предвидени
в член 35 и членове 37—41, са станали приложими във всички
държави-членки, ЕОЦКП предоставя на Европейския парламент,
Съвета и Комисията:
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а) становище относно действието на паспорта за ЛУАИФ от ЕС,
предлагащи АИФ от трета държава в Съюза съгласно член 35,
както и за ЛУАИФ от трета държава, които управляват и/или
предлагат АИФ в Съюза съгласно членове 37— 41 и относно
процеса на предлагането на АИФ от трета държава от ЛУАИФ
от ЕС в държавите-членки и управлението и/или предлагането
на АИФ от ЛУАИФ от трета държава в държавите-членки
съгласно приложимите национални режими, посочени в
членове 36 и 42; и
б) съвети относно прекратяване на едновременното съществуване
на националните режими, предвидени в членове 36 и 42, и
паспорта в съответствие с правилата, предвидени в член 35 и
членове 37—41.
2.
ЕОЦКП основава своето становище и съветите си относно
прекратяване на съществуването на национални режими,
посочени в членове 36 и 42, inter alia, на следното:
а) по отношение на действието на паспорта за ЛУАИФ от ЕС,
предлагащи АИФ от трета държава в Съюза, както и за
ЛУАИФ от трета държава, които управляват и/или предлагат
АИФ в Съюза,
i) употребата на паспорта;
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iv) ефективността на събирането и споделянето на
информация във връзка с наблюдението на системните
рискове от страна на националните компетентни органи,
ЕОЦКП и ЕССР,

v) резултатите от партньорските проверки, посочени в
член 38;

б) по отношение на процеса на предлагане на АИФ от трета
държава от ЛУАИФ от ЕС в държавите-членки и управлението
и/или предлагането на АИФ от страна на ЛУАИФ от трета
държава в държавите-членки съгласно приложимите
национални режими:

i) спазването от ЛУАИФ от ЕС на всички изисквания по
настоящата директива, с изключение на член 21,

ii) спазването от ЛУАИФ от трета държава на членове 22, 23
и 24 по отношение на всеки АИФ, предлаган от ЛУАИФ,
и когато е приложимо, на членове 26—30,

ii) проблемите, възникнали във връзка със:
— ефективното сътрудничество между компетентните
органи,
— ефективното функциониране на системата за уведо
мяване,
— посочването на референтната държава-членка,
— възпрепятстването на ефективното упражняване от
компетентните органи на надзорните им функции в
резултат на законови, подзаконови или админист
ративни разпоредби на трета държава, приложими за
ЛУАИФ, или на ограничения на правомощията за
надзор и разследване на надзорните органи на
третата държава,
— защитата на инвеститорите,
— достъпа на инвеститорите в Съюза,

iii) наличието и ефективността на договореностите за сътруд
ничество за целите на наблюдението на системния риск и
в съответствие с международните стандарти между
компетентните органи на държавата-членка, в която се
предлагат АИФ, доколкото е приложимо, компетентните
органи на държавата-членка по произход на съответния
АИФ от ЕС и надзорните органи на третата държава, в
която е установено ЛУАИФ от трета държава, и доколкото е приложимо, надзорните органи на третата
държава, в която е установен АИФ от трета държава,

iv) всякакви въпроси, възникнали във връзка със защитата на
инвеститорите,

v) всички характеристики на регулаторната и надзорната
рамка на трета държава, които могат да възпрепятстват
ефективното упражняване от компетентните органи на
Съюза на надзорните им функции по настоящата
директива;

— въздействието върху развиващите се държави,
— медиацията от страна на ЕОЦКП, включително броя
на случаите и ефективността на медиацията;
iii) договарянето, сключването, наличието и ефективността на
изискваните договорености за сътрудничество,

в) по отношение на функционирането и на двете системи,
възможните случаи на дестабилизиране на пазара и
нарушения на правилата на конкуренцията (равнопоставе
ността), както и всяко възможно отрицателно въздействие
върху достъпа за инвеститорите или върху инвестирането в
развиващи се държави или в тяхна полза;
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г) количествена оценка, определяща броя на юрисдикциите на
трети държави, в които е установено ЛУАИФ, което предлага
АИФ в държава-членка или в рамките на прилагане на
паспортния режим, посочен в член 40, или в рамките на
националните режими, посочени в член 42.

3.
За тази цел от влизането в сила на посочения в член 67,
параграф 6 делегиран акт и до представянето на становището на
ЕОЦКП, посочено в параграф 1, буква а) от настоящия член,
компетентните органи на всяко тримесечие предоставят на
ЕОЦКП информация относно ЛУАИФ, които управляват и/или
предлагат АИФ под техен надзор, както в рамките на прила
гането на паспортния режим, предвиден в настоящата директива,
така и в рамките на съответните национални режими.

4.
Ако ЕОЦКП счита, че няма значителни пречки по
отношение на защитата на потребителите, дестабилизирането
на пазара, конкуренцията или наблюдението на системния
риск, които да затрудняват прекратяването на прилагането на
националните режими съгласно членове 36 и 42, и създаването
на паспорта за предлагането на АИФ от трета държава от
ЛУАИФ от ЕС в Съюза и управлението и/или предлагането на
АИФ от ЛУАИФ от трета държава в Съюза съгласно правилата,
предвидени в член 35 и членове 37—41, като единствен
възможен режим за подобни дейности от съответните ЛУАИФ
в Съюза, той дава съвети, съдържащи положителна оценка в това
отношение.

5.
Комисията приема, чрез делегирани актове в съответствие с
член 56 и при условията на членове 57 и 58, мерки за
определяне на съдържанието на информацията, която се пре
доставя съгласно параграф 2.
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за подходящ, като отчита критериите, изброени в параграф 2, и
целите на настоящата директива — като например тези, свързани
с вътрешния пазар, защитата на инвеститорите и ефективното
наблюдение на системния риск.
7.
Ако ЕОЦКП не е представил съвети в срока по параграф 1,
Комисията изисква съветите да се представят в рамките на нов
срок.
Член 69
Преглед
1.
До 22 юли 2017 г. Комисията, въз основа на обществена
консултация и като взема предвид обмена на мнения с компе
тентните органи, прави преглед на прилагането и приложното
поле на настоящата директива. В рамките на прегледа се
анализира придобитият опит при изпълнението на настоящата
директива, нейното въздействие върху инвеститорите, АИФ или
ЛУАИФ, в Съюза или в трети държави, и степента, до която са
били постигнати целите на настоящата директива. Когато е целе
съобразно, Комисията предлага подходящи изменения. В
прегледа се включва общо проучване на действието на
правилата в настоящата директива и на опита, придобит при
прилагането им, включително:
а) предлагането на АИФ от трета държава в държавите-членки
от ЛУАИФ от ЕС, осъществявано въз основа на национални
режими;
б) предлагането на АИФ в държавите-членки от ЛУАИФ от трета
държава, осъществявано въз основа на национални режими;
в) управлението и предлагането в Съюза на АИФ от ЛУАИФ,
получили разрешение съгласно настоящата директива,
осъществявано въз основа на паспортния режим, предвиден
в настоящата директива;
г) предлагането на АИФ в Съюза от лица или субекти, различни
от ЛУАИФ, или от тяхно име;

6.
Комисията приема делегиран акт, в съответствие с член 56
и при условията на членове 57 и 58, в срок от три месеца след
получаването на съветите, съдържащи положителна оценка, и
становището на ЕОЦКП, като отчита критериите, изброени в
параграф 2, и целите на настоящата директива — като
например тези, свързани с вътрешния пазар, защитата на инвес
титорите и ефективното наблюдение на системния риск, като
посочва датата, на която прилагането националните режими,
посочени в членове 36 и 42, трябва да бъде прекратено и на
която паспортният режим, предвиден в член 35 и членове
37—41, става единствен и задължителен режим, приложим
във всички държави-членки.

д) инвестирането в АИФ от европейски професионални инвес
титори или от тяхно име;
е) въздействието на депозитарните правила, предвидени в член
21, върху депозитарния пазар в Съюза;
ж) въздействието на изискванията за прозрачност и докладване,
предвидени в членове 22—24, 28 и 29, върху оценката на
системния риск;
з) възможното неблагоприятно въздействие върху инвеститорите
на дребно;

Ако срещу делегирания акт, посочен в първа алинея, бъде
направено възражение съгласно член 58, Комисията приема
повторно, в съответствие с член 56 и при условията на
членове 57 и 58, делегирания акт, съгласно който се прекратява
прилагането на националните режими, посочени в членове 36 и
42, и паспортният режим, предвиден в член 35 и членове
37—41, става единствен и задължителен режим, приложим
във всички държави-членки, на по-късен етап, който тя счита

и) въздействието на настоящата директива върху функциони
рането и жизнеспособността на фондовете за дялово участие
и за рисков капитал.
й) въздействието на директивата върху достъпа на инвеститорите
в Съюза;
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к) въздействието на настоящата директива върху инвестирането в
развиващи се държави или в тяхна полза;
л) въздействието на настоящата директива върху защитата на
некотирани дружества или емитенти съгласно членове
26—30 от настоящата директива и върху равнопоставеността
между АИФ и други инвеститори след придобиване на
значително участие или контрол върху подобни некотирани
дружества или емитенти.
При прегледа на предлагането и/или управлението на АИФ,
посочено в първа алинея, букви а), б) и в), Комисията
анализира доколко е уместно да се поверят на ЕОЦКП допъл
нителни надзорни отговорности в тази област.
2.
За целите на прегледа, посочен в параграф 1, държавитечленки ежегодно предоставят на Комисията информация относно
ЛУАИФ, които управляват и/или предлагат АИФ под техен
надзор както съгласно паспортния режим, предвиден в
настоящата директива, така и съгласно съответните национални
режими, като посочват датата, на която е бил транспониран
паспортният режим и, ако е приложимо, датата, на която е
бил приложен в тяхната юрисдикция.
ЕОЦКП предоставя на Комисията информация относно всички
ЛУАИФ от трета държава, които са получили разрешения или са
поискали разрешение съгласно член 37.
Информацията по първа и втора алинея включва:

д) информация относно приложимия режим, при условията на
който съответните ЛУАИФ извършват дейността си; и
е) всякаква друга информация, която помага да се разбере как
функционира на практика управлението и предлагането на
АИФ от ЛУАИФ в Съюза.
3.
При прегледа, посочен в параграф 1, се отделя дължимото
внимание и на събитията в международен план, както и на
обмена на мнения с трети държави и международни орга
низации.
4.
След приключването на прегледа, Комисията без неоп
равдано забавяне представя доклад пред Европейския
парламент и Съвета. Заедно с този доклад, ако е уместно,
Комисията прави предложения, включително за изменения на
настоящата директива, като отчита целите на настоящата
директива, последиците от нея за защитата на инвеститорите,
дестабилизирането на пазара и конкуренцията, наблюдението
на системния риск и възможното въздействие върху инвести
торите, АИФ и ЛУАИФ в Съюза и в трети държави.
Член 70
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 71

а) информация относно това, къде са установени съответните
ЛУАИФ;
б) ако е приложимо, идентификационни данни на АИФ от ЕС,
управлявани и/или предлагани от тях;

1.7.2011 г.

Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 8 юни 2011 година.

в) ако е приложимо, идентификационни данни на АИФ от трета
държава, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, които обаче не се
предлагат в Съюза;
г) ако е приложимо, идентификационни данни на АИФ от трета
държава, предлагани в Съюза;

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
1. Функции по управление на инвестиции, които ЛУАИФ изпълнява като минимум при управление на АИФ:
а) управление на портфейл; и
б) управление на риска.
2. Други функции, които ЛУАИФ може да изпълнява допълнително при колективно управление на АИФ:
а) административни функции:
i) правни и счетоводни услуги по управление на фонда;
ii) отговори на запитвания от клиенти;
iii) оценка на портфейла и определяне на стойността на дялове/акции, включително във връзка с данъчни
задължения;
iv) наблюдение за спазването на нормативните изисквания;
v) поддържане на регистъра на притежателите на дялове/акции;
vi) разпределяне на приходите;
vii) емитиране и обратно изкупуване на дялове/акции;
viii) плащания по договори, включително изпращане на сертификати;
ix) водене на регистри;
б) предлагане;
в) дейности, свързани с активите на АИФ, по-специално услуги, необходими за изпълнението на задължения на
ЛУАИФ, основани на доверителни отношения, управление на инфраструктури, дейности по управление на
недвижими имоти, консултиране на предприятия по отношение на структурата на капитала, промишлената
стратегия и свързани с това въпроси, консултиране и услуги, отнасящи се до сливанията или придобиванията на
предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на АИФ и на дружествата и другите активи, в които той
е инвестирал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
1. При разработване и прилагане на всички политики за възнагражденията, включително на тези за заплатите и за
пенсионните права извън задължителното осигуряване, за тези категории персонал — включително висшето ръко
водство, служителите, поемащи рискове, служителите с контролни функции, както и всеки служител, чието общо
възнаграждение го поставя в същата категория възнаграждения като на висшето ръководство и на служителите,
поемащи рискове — чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на
ЛУАИФ или на управляваните от тях АИФ, ЛУАИФ съблюдават следните принципи по начина и в степента, които
са подходящи за техния размер и вътрешна организация, както и за естеството, обхвата и сложността на тяхната
дейност:
а) политиката за възнагражденията съответства на разумно и ефективно управление на риска и насърчава подобно
разумно и ефективно управление, не насърчава поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили,
устава или учредителните документи на управляваните от тях АИФ;
б) политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на ЛУАИФ и на
управляваните от тях АИФ или на инвеститорите в АИФ и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на
интереси;
в) управляващият орган на ЛУАИФ в изпълнение на своите надзорни функции приема и периодично подлага на преглед
общите принципи на политиката за възнагражденията и отговоря за тяхното прилагане;
г) изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага най-малко веднъж годишно на централен и независим
вътрешен преглед за спазването на политиките и процедурите във връзка с възнагражденията, приети от управ
ляващия орган в изпълнение на неговите надзорни функции;
д) служителите, изпълняващи контролни функции, получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите,
свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които контролират;
е) възнагражденията на висшите служители, работещи в областта на управлението на риска и съответствието, се
контролират пряко от комитета по възнагражденията;
ж) когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от
оценката за резултатите на отделното лице и на съответното стопанско подразделение или съответния АИФ и
цялостните резултати на ЛУАИФ, а при оценката на индивидуалните резултати се вземат предвид финансови и
нефинансови критерии;
з) оценката на резултатите е част от многогодишна програма, съобразена с жизнения цикъл на АИФ, управлявани от
ЛУАИФ, за да се гарантира, че процесът на оценка се основава на по-дългосрочни резултати и че фактическото
изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в период, който е съобразен с
политиката за обратно изкупуване на управляваните от него АИФ и техните инвестиционни рискове;
и) гарантираното променливо възнаграждение е изключение, предоставя се единствено в контекста на назначаването на
нови служители и е ограничено до първата година;
й) осигурява се подходящ баланс между фиксираните и променливите елементи на общото възнаграждение, като
фиксираният елемент представлява достатъчно голям дял от общото възнаграждение, така че да позволява прила
гането на напълно гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително
възможност да не се изплащат променливи елементи на възнаграждението;
к) плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето
резултати и са определени по такъв начин, че да не се насърчава неуспехът;
л) измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението
или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички
видове настоящи и бъдещи рискове;
м) в зависимост от правно-организационната структура на АИФ и неговия устав или учредителни документи значителна
част, равна най-малко на 50 % от всяко променливо възнаграждение, се състои от дялове или акции от съответния
АИФ или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични
инструменти, освен ако управлението на АИФ представлява по-малко от 50 % от общия портфейл, управляван от
ЛУАИФ, в който случай минималната стойност от 50 % не се прилага.
По отношение на инструментите, посочени в настоящата буква, се прилага подходяща политика за задържане,
целяща постигане на съответствие между стимулите и интересите на ЛУАИФ и на управляваните от него АИФ и
на инвеститорите в такива АИФ. Държавите-членки или техните компетентни органи могат да наложат ограничения
по отношение на вида и структурата на тези инструменти или да забранят използването на определени инструменти,
когато това е целесъобразно. Настоящата буква се прилага както за частта от променливия елемент на възнаграж
дението, разсрочена в съответствие с буква н), така и за частта от променливия елемент на възнаграждението, която
не е разсрочена;
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н) съществена част — най-малко 40 %, от променливия елемент на възнаграждението се разсрочва за срок, съобразен с
жизнения цикъл и политиката за обратно изкупуване на дялове от съответния АИФ, и съответства точно на
естеството на рисковете на този АИФ.
Срокът, посочен в настоящата буква, е най-малко три до пет години, освен ако жизненият цикъл на въпросния АИФ
е по-кратък; възнаграждение, дължимо съгласно договорености за разсрочване, се получава изцяло при спазване наймалко на принципа за пропорционално изплащане във времето; при особено голям размер на променливия елемент
на възнаграждението изплащането на най-малко 60 % от сумата се разсрочва;
о) променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща или е дължимо единствено ако е
съобразено с финансовото състояние на ЛУАИФ като цяло и е оправдано от гледна точка на резултатите на
стопанското подразделение, на АИФ и на въпросния служител.
Общият размер на променливото
отрицателни финансови резултати
компенсации, така и намаления в
за „лоши резултати“ или отнемане

възнаграждение като правило се намалява значително при посредствени или
на ЛУАИФ или на съответния АИФ, като се вземат предвид както текущи
изплащането на суми, начислени за минал период, включително и чрез мерки
на вече начислено възнаграждение;

п) пенсионната политика съответства на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на
ЛУАИФ и на управляваните от него АИФ.
Ако служителят напусне ЛУАИФ преди пенсиониране, пенсионните права извън задължителното осигуряване
държат от ЛУАИФ под формата на определените в буква м) инструменти за срок от пет години. В случай
служителят достигне пенсионна възраст, дължимото по пенсионните права извън задължителното осигуряване
изплаща на служителя под формата на определените в буква м) инструменти, за които се прилага петгодишен срок
задържане;

се
че
се
на

р) от служителите се изисква да се задължат да не използват лични стратегии за хеджиране или застраховане, свързано с
възнагражденията или отговорността, с цел да намалят ефекта на ограничаване на риска, заложен в договореностите
относно възнаграждението им;
с) променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които улесняват заобикалянето
на изискванията на настоящата директива.
2. Принципите, предвидени в точка 1, се прилагат за всякакъв вид възнаграждения, изплащани от ЛУАИФ, за всички суми,
изплащани пряко от самия АИФ, включително отсрочени възнаграждения, и за всяко прехвърляне на дялове или акции
от АИФ в полза на тези категории персонал - включително висшето ръководство, служителите, поемащи рискове,
служителите с контролни функции, както и всеки служител, чието общо възнаграждение го поставя в същата
категория възнаграждения като на висшето ръководство и на служителите, поемащи рискове — чиито професионални
дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на ЛУАИФ или рисковия профил на управляваните от
тях АИФ.
3. ЛУАИФ, които са значими от гледна точка на размера си или на размера на управляваните от тях АИФ, на вътрешната
си организация и на естеството, обхвата и сложността на дейността си, създават комитет по възнагражденията. Комитетът
по възнагражденията се създава по начин, който му позволява да прави компетентна и независима преценка на
политиките и практиките във връзка с възнагражденията, както и на въведените стимули за управление на риска.
Комитетът по възнагражденията отговаря за подготвянето на решения относно възнагражденията, включително онези от
тях, които имат последици за риска и управлението на риска на съответните ЛУАИФ или АИФ, и които трябва да бъдат
взети от управителния орган в изпълнение на надзорната му функция. Комитетът по възнагражденията се председа
телства от член на управителния орган, който няма изпълнителни функции в съответното ЛУАИФ. Членовете на
комитета по възнагражденията са членове на управителния орган, които нямат изпълнителни функции в съответното
ЛУАИФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ПЛАНИРАНО ПРЕДЛАГАНЕ В ДЪРЖАВАТАЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА ЛУАИФ
а) Уведомително писмо, включващо програмата на предвижданите дейности, в което се посочват АИФ, които ЛУАИФ
възнамерява да предлага, и информация за мястото на установяване на АИФ;
б) устава или учредителните документи на АИФ;
в) идентификационни данни за депозитаря на АИФ;
г) описание или всяка друга информация за АИФ, с която разполагат инвеститорите;
д) информация относно мястото на установяване на главния АИФ, ако АИФ е захранващ АИФ;
е) всякаква допълнителна информация по член 23, параграф 1 за всеки АИФ, който ЛУАИФ възнамерява да предлага;
ж) когато е приложимо, информация за утвърдените механизми за предотвратяване предлагането на дялове или акции от
АИФ на инвеститори на дребно, включително когато ЛУАИФ ползва услугите на независими субекти, за да предоставя
инвестиционни услуги по отношение на АИФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ПЛАНИРАНО ПРЕДЛАГАНЕ В ДЪРЖАВИЧЛЕНКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА ЛУАИФ
а) Уведомително писмо, включващо програмата на предвижданите дейности, в което се посочват АИФ, които ЛУАИФ
възнамерява да предлага, и информация за мястото на установяване на АИФ;
б) устава или учредителните документи на АИФ;
в) идентификационни данни за депозитаря на АИФ;
г) описание или всяка друга информация за АИФ, с която разполагат инвеститорите;
д) информация относно мястото на установяване на главния АИФ, ако АИФ е захранващ АИФ;
е) всякаква допълнителна информация по член 23, параграф 1 за всеки АИФ, който ЛУАИФ възнамерява да предлага;
ж) посочване на държавата-членка, в която ЛУАИФ възнамерява да предлага дяловете или акциите от АИФ на профе
сионални инвеститори;
з) информация за утвърдените механизми за предлагане на дялове или акции от АИФ и — когато е приложимо,
информация за утвърдените механизми за предотвратяване предлагането на дялове или акции от АИФ на инвеститори
на дребно, включително когато ЛУАИФ ползва услугите на независими субекти, за да предоставя инвестиционни услуги
по отношение на АИФ.
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ДИРЕКТИВА 2011/62/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно
лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането
на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

Следва да се въведе определение на „фалшифициран
лекарствен продукт“, за да се направи ясно разграничение
между фалшифицираните лекарствени продукти и други
незаконни лекарствени продукти, нарушаващи правата
върху интелектуална собственост. Освен това лекар
ствените продукти с непреднамерени недостатъци по
отношение на качеството, които са резултат на произ
водствени или дистрибуторски грешки, не следва да се
бъркат с фалшифицирани лекарствени продукти. С цел
гарантиране на еднакво прилагане на настоящата
директива следва да бъдат определени и понятията
„активно вещество“ и „ексципиент“.

(6)

Лицата, които снабдяват с лекарствени продукти,
притежават, складират, доставят или осъществяват износ
на такива продукти, имат право да продължат дейността
си, само ако отговарят на изискванията за получаване на
разрешение за дистрибуция на едро в съответствие с
Директива 2001/83/ЕО. При все това днешната дистрибу
торска мрежа за лекарствени продукти е все по-сложна и
включва много участници, които не са задължително
дистрибутори на едро по същата директива. За да се
гарантира надеждността на веригата на доставка, законо
дателството, свързано с лекарствени продукти, следва да е
насочено към всички участници във веригата на доставка.
Това включва не само дистрибуторите на едро, независимо
от това, дали те физически боравят с лекарствените
продукти, но и посредниците, участващи в продажбата
или закупуването на лекарствени продукти, без самите
те да ги продават или закупуват и без да притежават и
боравят физически с лекарствените продукти.

(7)

Фалшифицираните активни вещества и активните
вещества, които не са в съответствие с приложимите
изисквания на Директива 2001/83/ЕО, излагат на
сериозни рискове общественото здраве. На тези рискове
следва да се реагира чрез повишаване на изискванията за
проверка, приложими по отношение на производителя на
лекарствените продукти.

(8)

Съществува широк спектър от различни добри произ
водствени практики, подходящи за прилагане към произ
водството на ексципиенти. За да се осигури високо
равнище на закрила на общественото здраве, произ
водителят на лекарствения продукт следва да оцени
годността на ексципиентите въз основа на подходящи
добри производствени практики за ексципиенти.

(9)

За да се улеснят прилагането и контролът върху спаз
ването на правилата на Съюза, свързани с активните
вещества, производителите, вносителите или дистрибу
торите на тези вещества следва да уведомяват съответните
компетентни органи за дейността си.

(10)

Лекарствените продукти могат да бъдат въведени в
Съюза, без да са предназначени за внос, т.е. без да се
цели допускането им за свободно обращение. Когато
тези лекарствени продукти са фалшифицирани, те

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 114 и член 168, параграф
4, буква в) от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

В Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (4) се установяват inter alia правилата за произ
водство, внос, пускане на пазара и дистрибуция на едро
на лекарствени продукти в Съюза, както и правила във
връзка с активните вещества.

(2)

В Съюза се наблюдава тревожно увеличаване на лекар
ствените продукти, за които е било установено, че са с
фалшифицирана идентичност, хронология или източник.
Тези продукти обикновено съдържат съставки, които са с
качество, по-ниско от стандартното, или фалшифицирани
съставки, или не съдържат съответните съставки, или тези
съставки, включително и активните вещества, са грешно
дозирани и по този начин сериозно застрашават общест
веното здраве.

(3)

Натрупаният опит показва, че тези фалшифицирани
лекарствени продукти не достигат до пациентите само
по незаконни пътища, но и чрез законната верига на
доставка. Това изключително застрашава човешкото
здраве и може да доведе до загуба на доверието на
пациента в законната верига на доставка. Директива
2001/83/ЕО следва да бъде изменена, за да се реагира
на тази нарастваща заплаха.

(4)

Наличието на заплаха за общественото здраве се признава
и от Световната здравна организация (СЗО), която създаде
Международната работна група за борба срещу фалшифи
цирането на лекарствени продукти (IMPACT). IMPACT
разработи „Принципи и елементи за включване в нацио
налното законодателство в областта на борбата срещу
фалшифицирането на лекарствени продукти“, одобрени
на общото събрание на IMPACT в Лисабон на
12 декември 2007 г. Съюзът взе активно участие в
IMPACT.

(1) ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 62.
(2) ОВ C 79, 27.3.2010 г., стр. 50.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 февруари 2011 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 май
2011 г.
(4) ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.
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представляват риск за общественото здраве в рамките на
Съюза. Освен това тези фалшифицирани лекарствени
продукти могат да достигнат до пациенти от трети
страни. Държавите-членки следва да предприемат мерки,
за да предотвратят пускането в обращение на тези фалши
фицирани лекарствени продукти, в случай че те бъдат
въведени в Съюза. При приемането на разпоредби,
допълващи задължението на държавите-членки да пред
приемат такива мерки, Комисията следва да отчита
наличните административни ресурси и практическите
последици, както и необходимостта от запазване на
бързите търговски потоци за законни лекарствени
продукти. Тези разпоредби следва да не засягат митни
ческото законодателство, разпределянето на компе
тентността между Съюза и държавите-членки и разпред
елянето на отговорностите в рамките на държавитечленки.
(11)

Показателите за безопасност на лекарствените продукти
следва да бъдат хармонизирани в рамките на Съюза с
цел да се отчетат новите рискови профили, като същев
ременно се гарантира функционирането на вътрешния
пазар на лекарствени продукти. Тези показатели за
безопасност следва да позволяват проверка на автентич
ността и идентификация на отделните опаковки и да
осигуряват доказателства за подправянето им. Обхватът
на тези показатели за безопасност следва да е съобразен
с особеностите на някои лекарствени продукти или
категории лекарствени продукти, като например гене
ричните лекарствени продукти. Лекарствените продукти,
за които се изисква лекарско предписание, следва по
правило да са с нанесени показатели за безопасност.
При все това, предвид риска от фалшифициране, както
и риска, породен от фалшифицирането на лекарствени
продукти или категории лекарствени продукти, следва
да е възможно изключение по отношение на определени
лекарствени продукти или категории лекарствени
продукти, за които се изисква лекарско предписание, от
задължението за нанасяне на показателите за безопасност
чрез делегиран акт, основан на оценка на риска. Не следва
да се въвеждат показатели за безопасност за лекарствени
продукти или категории лекарствени продукти, за които
не се изисква лекарско предписание, освен по
изключение, когато оценката показва риск от фалшифи
циране със сериозни последици. Съответно тези лекар
ствени продукти следва да бъдат изброени в делегиран
акт.
При оценките на риска следва да се отчитат аспекти, като
цената на лекарствения продукт, минали случаи на
фалшифицирани лекарствени продукти, регистрирани в
Съюза и в трети страни, както и последиците от фалши
фицирането за общественото здраве, като се вземат
предвид специфичните характеристики на съответните
продукти, както и тежестта на заболяванията, чието
лечение се цели. Показателите за безопасност следва да
позволяват проверка на всяка доставена опаковка от
лекарствените продукти независимо от начина на
доставка, включително при продажба от разстояние.
Индивидуалният идентификационен белег и съответната
система от регистри следва да се прилагат, без да се
засяга Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физи
ческите лица при обработването на лични данни и за
свободното движение на тези данни (1), и следва да

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

L 174/75

позволяват запазването на ясни и ефективни гаранции при
обработването на лични данни. Системата от регистри,
съдържащи информация относно показателите за
безопасност, може да включва чувствителна от търговска
гледна точка информация. Тази информация трябва да
бъде защитена по подходящ начин. При въвеждането на
задължителните показатели за безопасност надлежно
следва да се отчитат особените характеристики на
веригите на доставка в държавите-членки.
Всеки участник във веригата за доставки, който опакова
лекарствени продукти, трябва да притежава разрешение за
производство. С цел ефективност на показателите за
безопасност на титуляря на разрешение за производство,
който не е първоначалният производител на лекарствения
продукт, следва да бъде позволено да премахва, заменя
или закрива посочените показатели за безопасност само
при строго определени условия. По-специално при
преопаковане показателите за безопасност следва да
бъдат заменени с равностойни показатели за безопасност.
За тази цел следва да бъде ясно определено значението на
термина „равностоен“. Тези строго определени условия
следва да осигуряват подходящи гаранции срещу фалши
фицирани лекарствени продукти, влизащи във веригата на
доставка, с цел защита на пациентите, както и на инте
ресите на титулярите на разрешения за търговия и на
производителите.
Титулярите на разрешения за производство, които
преопаковат лекарствени продукти, следва да носят отго
ворност за вреди в случаите и при условията, определени
в Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за
сближаване на законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби на държавите-членки относно отго
ворността за вреди, причинени от дефект на стока (2).
За да се повиши надеждността на веригата на доставка,
дистрибуторите на едро следва да проверяват дали доста
вящите дистрибутори на едро са титуляри на разрешения
за дистрибуция на едро.
Необходимо е да бъдат изяснени разпоредбите,
приложими за износ на лекарствени продукти от Съюза,
и разпоредбите, приложими за въвеждането на лекар
ствени продукти в Съюза единствено с цел износ.
Съгласно Директива 2001/83/ЕО лице, изнасящо лекар
ствени продукти, е дистрибутор на едро. Разпоредбите,
приложими към дистрибуторите на едро, както и
добрите дистрибуторски практики следва да се прилагат
за всички тези дейности, когато те се извършват на тери
торията на Съюза, включително в области като зоните за
свободна търговия или свободните складове.
За да се гарантира прозрачност, на равнището на Съюза
следва да бъде създадена база данни, в която следва да се
публикува списък на дистрибуторите на едро, за които
чрез инспекция от компетентен орган на държава-членка
е било установено, че спазват приложимите правила на
Съюза.
Следва да бъдат изяснени разпоредбите за инспекции и
контрол на всички лица, участващи в производството и
доставката на лекарствени продукти и техните съставки, и
следва да се прилагат специални разпоредби по
отношение на различните участници. Това не следва да
е пречка за държавите-членки да извършват допълнителни
инспекции, когато считат това за целесъобразно.
С цел гарантиране на сходна степен на защита на
човешкото здраве на цялата територия на Съюза и с цел

(2) ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
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да се избегнат нарушения на вътрешния пазар следва да
бъдат подобрени хармонизираните принципи и ръко
водства за провеждането на инспекции на производи
телите и дистрибуторите на едро на лекарствени
продукти и на активни вещества. Тези хармонизирани
принципи и ръководства следва да спомогнат също така
да се гарантира действието на действащите споразумения
за взаимно признаване с трети страни, чието прилагане
зависи от наличието на ефикасни и сравними инспекции
и правоприлагане на цялата територия на Съюза.
(19)

Предприятията за производство на активни вещества
следва да бъдат проверявани не само при съмнения за
несъответствие, но и въз основа на анализа на риска.

(20)

При производството на активни вещества следва да се
прилага добрата производствена практика, независимо от
това, дали тези активни вещества са произведени в Съюза
или са внесени. При производство на активни вещества в
трети страни следва да се гарантира, че законодателството,
приложимо за производството на активни вещества, пред
назначени за износ в Съюза, както и инспекциите на
съоръженията и осигуряването на прилагането на прило
жимите разпоредби осигуряват равнище на закрила на
общественото здраве, което е равностойно на пред
виденото в правото на Съюза.

(21)

Незаконната продажба на лекарствени продукти на потре
бителите чрез Интернет е сериозна заплаха за общест
веното здраве, тъй като по този начин до потребителите
могат да достигнат фалшифицирани лекарствени
продукти. Необходимо е да се реагира на тази заплаха.
За тази цел следва да се вземе предвид фактът, че специ
алните условия за продажба на дребно на лекарствени
продукти на населението не са хармонизирани на
равнището на Съюза и следователно държавите-членки
могат да налагат условия за продажба на лекарствени
продукти на населението в рамките на Договора за
функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).

(22)

(23)

При анализа на съвместимостта с правото на Съюза на
условията за продажба на дребно на лекарствени
продукти Съдът на Европейския съюз („Съдът“) призна
твърде особения характер на лекарствените продукти,
чието терапевтично действие ги разграничава съществено
от останалите стоки. Съдът постанови също така, че
здравето и животът на хората се нареждат на първо
място сред ценностите и интересите, защитавани от
ДФЕС, и че държавите-членки следва да решат в каква
степен възнамеряват да осигурят закрилата на общест
веното здраве и по какъв начин трябва да бъде постигната
посочената степен. Тъй като тази степен може да е
различна в различните държави-членки, държавитечленки трябва да разполагат със свобода на преценка (1)
по отношение на условията за доставка на лекарствени
продукти на потребителите на тяхна територия.
По-специално предвид рисковете за общественото здраве и
предвид правомощията, предоставени на държавитечленки за определяне на равнището на закрила на
общественото здраве, в практиката на Съда се признава,
че държавите-членки могат по принцип да наложат огра

(1) Решение на Съда от 19 май 2009 г. по съединени дела C-171/07 и
C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes и други срещу Saarland,
Сборник съдебна практика (2009 г.) I-4171, точки 19 и 31.
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ничението продажбата на дребно на лекарствени
продукти да се извършва единствено от фармацевти (2).
(24)

Ето защо и предвид практиката на Съда, държавитечленки следва да могат да налагат оправдани с оглед
закрилата на общественото здраве условия за продажбата
на дребно на лекарствени продукти, предлагани за
продажба от разстояние посредством услугите на инфор
мационното общество. Тези условия не следва да водят до
неоправдани ограничения на функционирането на
вътрешния пазар.

(25)

Потребителите следва да бъдат подпомагани при опре
делянето на уебсайтовете, които законно предлагат лекар
ствени продукти за продажба на потребителите от
разстояние. Следва да бъде създадено общо лого, разпоз
наваемо в целия Съюз, което същевременно позволява
определянето на държавата-членка, в която е установено
лицето, предлагащо лекарствени продукти за продажба от
разстояние. Комисията следва да разработи проект за
такова лого. Уебсайтове, на които се предлагат лекар
ствени продукти за продажба на потребителите от
разстояние, следва да бъдат свързани с уебсайта на съот
ветния компетентен орган. Уебсайтовете на компетентните
органи на държавите-членки, както и тези на Евро
пейската агенция по лекарствата („Агенцията“) следва да
съдържат обяснения за това как се използва логото.
Всички тези уебсайтове следва да бъдат свързани, за да
се предоставя подробна информация на потребителите.

(26)

В допълнение на това Комисията следва, в сътрудничество
с Агенцията и държавите-членки, да провежда осведо
мителни кампании за предупреждаване относно
рисковете от закупуване на лекарствени продукти от
незаконни източници чрез Интернет.

(27)

Държавите-членки следва да налагат ефективни санкции
за действия, свързани с фалшифицирани лекарствени
продукти, като отчитат заплахата за общественото
здраве, породена от тези продукти.

(28)

Фалшифицирането на лекарствени продукти е световен
проблем, който изисква ефективна и засилена между
народна координация и сътрудничество, за да се
гарантира по-голяма ефективност на стратегиите за борба
с фалшифицирането, по-специално по отношение на
продажбата на подобни продукти чрез Интернет. За тази
цел Комисията и държавите-членки следва тясно да си
сътрудничат и да подкрепят текущата работа по този
въпрос в международните форуми, като Съвета на
Европа, Европол и Организацията на обединените нации.
В допълнение на това Комисията, като работи в тясно
сътрудничество с държавите-членки, следва да си
сътрудничи с компетентните органи на трети страни с
цел провеждане на ефективна борба с търговията с
фалшифицирани лекарствени продукти в световен мащаб.

(29)

Настоящата директива не засяга разпоредбите относно
правата на интелектуална собственост. Тя има за цел да
предотврати въвеждането на фалшифицирани лекарствени
продукти в законната верига на доставка.

(30)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия
да приема делегирани актове в съответствие с член 290
ДФЕС, за да допълни разпоредбите на Директива

(2) Решение на Съда от 19 май 2009 г. по съединени дела C-171/07 и
C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes и други срещу Saarland,
Сборник съдебна практика (2009 г.) I-4171, точки 34 и 35.

1.7.2011 г.
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2001/83/ЕО, изменена с настоящата директива, относно
добрите производствени и дистрибуторски практики за
активни вещества, относно подробните правила за лекар
ствени продукти, които са въведени в Съюза, без да са
внесени, и относно показателите за безопасност. От
особено значение е по време на подготвителния етап
Комисията да проведе подходящи консултации, вклю
чително на експертно равнище. При подготовката и изгот
вянето на делегирани актове Комисията следва да осигури
едновременното и навременно предаване на съответните
документи на Европейския парламент и Съвета по
подходящ начин.
(31)

(32)

(33)

(34)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнение, на
Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни
правомощия във връзка с приемането на мерки за
оценка на регулаторната рамка, приложима за произ
водството на активни вещества, изнасяни от трети
страни за Съюза, и във връзка с общото лого за обозна
чаване на уебсайтовете, които законно предлагат лекар
ствени продукти за продажба на потребителите от
разстояние. Тези правомощия следва да бъдат упраж
нявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
2011 г. за установяване на общите правила и принципи
относно реда и условията за контрол от страна на
държавите-членки върху упражняването на изпълни
телните правомощия от страна на Комисията (1).
Показателите за безопасност за лекарствените продукти,
въведени съгласно настоящата директива, налагат
значителни промени в производствения процес. За да се
даде на производителите възможност да се приспособят,
сроковете за прилагане на правилата относно показателите
за безопасност следва да бъдат достатъчно дълги и следва
да се изчисляват от датата на публикуването в Официален
вестник на Европейския съюз на делегираните актове, уста
новяващи подробни правила във връзка с показателите за
безопасност. Следва да се вземе предвид и обстоятел
ството, че някои държави-членки вече имат въведена
национална система. На тези държави-членки следва да
бъде даден допълнителен преходен период за приспосо
бяване към хармонизираната система на Съюза.
Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се
гарантира функционирането на вътрешния пазар на лекар
ствени продукти, като същевременно се осигурява високо
равнище на закрила на общественото здраве от фалшифи
цирани лекарствени продукти, не може да бъде
постигната в достатъчна степен от държавите-членки и
поради обхвата и последиците на мярката може да бъде
постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът
може да приема мерки в съответствие с принципа на
субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Евро
пейския съюз. В съответствие с принципа на пропорцио
налност, уреден в същия член, настоящата директива не
надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
От значение е компетентните органи на държавитечленки, Комисията и Агенцията да си сътрудничат за
гарантирането на обмен на информация относно
мерките, предприети за борба с фалшифицирането на
лекарствени продукти, и относно въведените системи на
санкции. Понастоящем този обмен се осъществява чрез
Working Group of Enforcement Officers (Работна група

(1) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
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на служителите, осигуряващи прилагането). Държавитечленки следва да гарантират, че организациите на паци
ентите и потребителите са информирани за дейността по
правоприлагане, доколкото това е съвместимо с опера
тивните потребности.
(35)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното
споразумение
за
по-добро
законотворчество (2)
държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си
и в интерес на Съюза, собствени таблици, които илюс
трират, доколкото е възможно, съответствието между
настоящата директива и мерките за нейното транс
пониране, и да ги направят обществено достояние.

(36)

Директива 2001/83/ЕО неотдавна бе изменена с
Директива 2010/84/ЕС (3) по отношение на фармаколо
гичната бдителност. С посочената директива се измениха
inter alia член 111 по отношение на инспекциите и член
116 по отношение на спирането, отмяната или изме
нението на разрешенията за търговия при определени
обстоятелства. Освен това с нея се въведоха разпоредби
относно делегирани актове в членове 121а, 121б и 121в
от Директива 2001/83/ЕО. Настоящата директива налага
някои допълнителни промени в тези членове от
Директива 2001/83/ЕО.

(37)

Директива
изменена,

2001/83/ЕО

следва

да

бъде

съответно

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 2001/83/ЕО се изменя, както следва:
1. Член 1 се изменя, както следва:
а) вмъкват се следните точки:
„3а. Активно вещество:
Всяко вещество или смес от вещества, предназначени
за използване за производството на лекарствен
продукт, които при използването си в неговото
производство се превръщат в активна съставка на
този продукт, предназначена за упражняване на
фармакологично, имунологично или метаболитно
действие с цел възстановяване, коригиране или
промяна на физиологични функции или за
поставяне на медицинска диагноза.
3б. Ексципиент:
Всяка съставка на лекарствен продукт, различна от
активното вещество и опаковъчния материал.“;
б) вмъква се следната точка:
„17а. Посредничество
продукти:

в

областта

на

лекарствените

Всички дейности, свързани с продажбата или заку
пуването на лекарствени продукти, с изключение
на дистрибуцията на едро, които не включват
физическо боравене и които се изразяват в дого
варяне, независимо и от името на друго
юридическо или физическо лице.“;
в) добавя се следната точка:
„33. Фалшифициран лекарствен продукт:
(2) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
(3) ОВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 74.
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Проверката за спазването на тези практики се
провежда от титуляря на разрешението за производство
или, без да се засяга отговорността му съгласно
настоящата директива, от субект, който действа от
негово име на договорно основание.

Всеки лекарствен продукт, при който са представени
невярно:
а) неговата идентичност, включително неговата
опаковка и данни на етикета, неговото име или
съдържание, по отношение на която и да е от
неговите съставки, включително ексципиентите, и
количеството на активното вещество в дозова
единица за тези съставки;

Титулярят на разрешение за производство гарантира, че
ексципиентите са подходящи за влагане в лекарствени
продукти, като установява подходящите добри произ
водствени практики. Те се установяват въз основа на
официална оценка на риска в съответствие с прило
жимите ръководства, посочени в член 47, пета
алинея. При тази оценка на риска се отчитат изиск
ванията и на други подходящи системи за качество,
източникът и предназначението на ексципиентите,
както и минали случаи на недостатъци по отношение
на качеството. Титулярят на разрешението за произ
водство гарантира прилагането на така установената
подходяща добра производствена практика. Титулярят
на разрешението за производство документира пред
приетите съгласно настоящата алинея мерки;

б) неговият източник, включително неговият произ
водител, страната, в която е произведен, страната
на произход или титуляря на разрешението за
търговията му; или
в) хронологията, включително записите и доку
ментите, свързани с използваните канали за
дистрибуция.
Настоящото определение не включва непред
намерени недостатъци по отношение на качеството
и не се отнася до нарушенията на правата върху
интелектуалната собственост.“
2. В член 2 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Независимо от параграф 1 от настоящия член и член
3, параграф 4 дял IV от настоящата директива се прилага за
производството на лекарствените продукти, предназначени
единствено за износ, и за междинни продукти, активни
вещества и ексципиенти.
4.

Параграф 1 не засяга членове 52б и 85а.“

3. В член 8, параграф 3 се вмъква следната буква:
„за) писмено потвърждение за това, че производителят на
лекарствения продукт е проверил спазването от страна
на производителя на активното вещество на прин
ципите и ръководствата за добра производствена
практика чрез провеждане на одити в съответствие с
член 46, буква е). Писменото потвърждение включва
посочване на момента на одита и декларация за това,
че резултатите от одита потвърждават, че произ
водството е в съответствие с принципите и ръко
водствата за добра производствена практика.“
4. В член 40 параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Държавите-членки въвеждат информацията относно
разрешението, посочена в параграф 1 от настоящия член,
в базата данни на Съюза, посочена в член 111, параграф 6.“
5. В член 46 буква е) се заменя със следното:
„е) да спазва принципите и ръководствата за добра произ
водствена практика на лекарствени продукти и да
използва само активните вещества, които са били
произведени в съответствие с добрата производствена
практика за активни вещества и са били разпро
странени в съответствие с добрите дистрибуторски
практики за активни вещества. За тази цел титулярят
на разрешение за производство проверява спазването от
страна на производителя и дистрибуторите на активни
вещества на добрата производствена практика и добрите
дистрибуторски практики, като провежда одити в пред
приятията за производство и дистрибуция на произ
водителя и на дистрибуторите на активни вещества.
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ж) незабавно да информира компетентния орган и
титуляря на разрешението за търговия, ако получи
информация, че лекарствените продукти, които
попадат в обхвата на неговото разрешение за произ
водство, са фалшифицирани или съществуват
съмнения, че са били фалшифицирани, независимо от
това, дали тези лекарствени продукти са били разпро
странявани в рамките на законната верига на доставка
или по незаконен начин, включително посредством
незаконна продажба чрез услугите на информационното
общество;
з)

да провери дали производителите, вносителите или
дистрибуторите, от които получава активни вещества,
са регистрирани от компетентния орган на държаватачленка, в която са установени;

и)

да провери автентичността и качеството на активните
вещества и на ексципиентите.“

6. Вмъква се следният член:
„Член 46б
1.
Държавите-членки предприемат подходящи мерки, за
да гарантират, че производството, вносът и дистрибуцията
на активни вещества на тяхна територия, включително на
активни вещества, предназначени за износ, съответстват на
добрата производствена практика и добрите дистрибуторски
практики за активни вещества.
2.
Активни вещества се внасят, само ако са изпълнени
следните условия:
а) активните вещества са били произведени в съответствие
със стандарти за добра производствена практика, които са
най-малкото равностойни на установените от Съюза
съгласно член 47, трета алинея; и
б) активните вещества са придружени от писмено потвър
ждение от компетентния орган на третата страна изно
сителка на следното:
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i) стандартите за добра производствена практика,
приложими към предприятието, произвеждащо изне
сените активни вещества, са най-малкото равно
стойни на установените от Съюза съгласно член
47, трета алинея;
ii) съответното производствено предприятие подлежи на
редовен, строг и прозрачен контрол и в него се
прилага
ефективно
добрата
производствена
практика, като това включва многократни и
внезапни инспекции, с цел гарантиране закрила на
общественото здраве, най-малко равностойна на тази
в Съюза; и
iii) в случай на констатирано неспазване информацията
за тези констатации се предоставя незабавно на
Съюза от третата страна износителка.
Това писмено потвърждение не засяга задълженията,
посочени в член 8 и член 46, буква е).
3.
Изискването, предвидено в параграф 2, буква б) от
настоящия член, не се прилага, ако страната износителка е
включена в списъка, посочен в член 111б.
4.
По изключение и когато е необходимо да се осигури
наличието на лекарствени продукти, когато предприятие за
производство на активно вещество за износ е било обект на
инспекция от държава-членка и е установено, че спазва
принципите и ръководствата за добра производствена
практика, установени в съответствие с член 47, трета
алинея, всяка държава-членка може да допусне освобож
даване от спазването на изискванията, установени в
параграф 2, буква б) от настоящия член, за срок, не подълъг от срока на валидност на сертификата за добра произ
водствена практика. Държавите-членки, които използват
тази възможност за освобождаване, съобщават това на
Комисията.“
7. В член 47 трета и четвърта алинея се заменят със следното:
„Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с
член 121а и съгласно условията на членове 121б и 121в
принципите и ръководствата за добра производствена
практика за активни вещества, посочени в член 46, буква
е), първа алинея и член 46б.
Принципите на добрите дистрибуторски практики за
активни вещества, посочени в член 46, буква е), първа
алинея, се приемат от Комисията под формата на ръко
водства.
Комисията приема ръководства за официалната оценка на
риска с цел установяване на подходящата добра произ
водствена практика за ексципиенти, посочена в член 46,
буква е), втора алинея.“
8. Вмъква се следният член:
„Член 47а
1.
Показателите за безопасност, посочени в член 54,
буква о), не се премахват, нито закриват частично или
изцяло, освен ако не са изпълнени следните условия:

L 174/79

а) титулярят на разрешението за производство проверява,
преди частично или напълно да премахне или закрие
показателите за безопасност, дали съответният лекарствен
продукт е автентичен и дали не е бил подправен;
б) титулярят на разрешение за производство спазва член 54,
буква о), като заменя тези показатели за безопасност с
показатели за безопасност, равностойни на тях по
отношение на възможността за гарантиране на автентич
ността, идентификацията и осигуряването на доказа
телства за подправянето на лекарствения продукт. Тази
замяна се извършва, без да се отваря първичната опаковка
по смисъла на определението в член 1, точка 23.
Показателите за безопасност се считат за равностойни,
ако:
i) отговарят на изискванията, определени в делегираните
актове, приети в съответствие с член 54а, параграф 2;
и
ii) са също толкова ефективни, като позволяват
проверката на автентичността и идентификацията на
лекарствените продукти и осигуряването на доказа
телства за подправянето на лекарствените продукти;
в) замяната на показателите за безопасност се извършва в
съответствие с приложимата добра производствена
практика за лекарствени продукти; и
г) замяната на показателите за безопасност подлежи на
надзор от страна на компетентния орган.
2.
Титулярите на разрешения за производство, вклю
чително тези, които изпълняват дейностите, посочени в
параграф 1 от настоящия член, се считат за производители
и следователно носят отговорност за вреди в случаите и при
условията, предвидени в Директива 85/374/ЕИО.“
9. В член 51, параграф 1 преди втора алинея се вмъква
следната алинея:
„За лекарствени продукти, предназначени за пускане на
пазара в Съюза, квалифицираният специалист по член 48
гарантира нанасянето върху опаковката на показателите за
безопасност, посочени в член 54, буква о).“
10. Вмъкват се следните членове:
„Член 52а
1.
Вносителите, производителите и дистрибуторите на
активни вещества, които са установени в Съюза, регистрират
дейността си при компетентния орган на държавата-членка,
в която са установени.
2.
Формулярът за
следната информация:

регистрация

включва

най-малко

i) име или фирма и постоянен адрес;
ii) активните вещества, които ще се внасят, произвеждат
или разпространяват;
iii) данни относно помещенията и техническото оборудване
за дейността им.
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3.
Лицата, посочени в параграф 1, подават формуляра за
регистрация до компетентния орган най-малко 60 дни
преди планираното начало на дейността им.
4.
Компетентният орган може, въз основа на оценка на
риска, да реши да извърши инспекция. Ако компетентният
орган уведоми заявителя в срок 60 дни от получаване на
формуляра за регистрация, че ще бъде извършена
инспекция, дейността не започва, преди компетентният
орган да е уведомил заявителя, че може да започне
дейност. Ако в срок 60 дни от получаването на
формуляра за регистрация компетентният орган не е
уведомил заявителя, че ще бъде извършена инспекция,
заявителят може да започне дейността си.
5.
Лицата, посочени в параграф 1, ежегодно представят
на компетентния орган списък с всички настъпили промени
в информацията, предоставена във формуляра за
регистрация. Всички промени, които могат да повлияят на
качеството или на безопасността на активните вещества,
които се произвеждат, внасят или разпространяват, трябва
да бъдат съобщени незабавно.
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— да идентифицират отделни опаковки,
както и средство, позволяващо проверка на това, дали
външната опаковка е била подправена.“
12. Вмъква се следният член:
„Член 54а
1.
Лекарствените продукти, за които се изисква лекарско
предписание, са с нанесени показатели за безопасност по
член 54, буква о), освен ако не са включени в съответния
списък в съответствие с процедурата по параграф 2, буква б)
от настоящия член.
Лекарствените продукти, за които не се изисква лекарско
предписание, нямат нанесени показатели за безопасност по
член 54, буква о), освен ако, по изключение, не са
включени в съответния списък в съответствие с процедурата
по параграф 2, буква б) от настоящия член, след като са
получили оценка, че са изложени на риск от фалшифи
циране.

6.
Лицата, посочени в параграф 1, които са започнали
дейността си преди 2 януари 2013 г., подават формуляра за
регистрация до компетентния орган до 2 март 2013 г.

2.
Комисията, чрез делегирани актове в съответствие с
член 121а и при спазване на условията на членове 121б
и 121в, приема мерки за допълнение на член 54, буква о) с
цел установяване на подробни правила във връзка с показа
телите за безопасност по член 54, буква о).

7.
Държавите-членки въвеждат информацията, пред
ставена в съответствие с параграф 2 от настоящия член, в
базата данни на Съюза, посочена в член 111, параграф 6.

В делегираните актове се посочват:

8.

Настоящият член не засяга член 111.

Член 52б
1.
Независимо от член 2, параграф 1 и без да се засяга
дял VII, държавите-членки предприемат необходимите
мерки, за да предотвратят пускането в обращение на лекар
ствените продукти, въведени в Съюза, но непредназначени за
пускане на пазара на Съюза, когато има достатъчно
основания за съмнения, че тези продукти са фалшифи
цирани.
2.
За да установи кои са необходимите мерки по
параграф 1 от настоящия член, Комисията може да
приема, посредством делегирани актове в съответствие с
член 121а и при спазване на условията на членове 121б
и 121в, мерки за допълнение на разпоредбите в параграф 1
от настоящия член по отношение на критериите, които се
вземат предвид, и по отношение на проверките, които се
провеждат при оценката във връзка с възможното фалшифи
циране на лекарствени продукти, въведени в Съюза, но
непредназначени за пускане на пазара.“
11. В член 54 се добавя следната буква:
„о) за лекарствени продукти, различни от радиофармацев
тиците, посочени в член 54а, параграф 1, показатели за
безопасност, които дават възможност дистрибуторите на
едро и лицата, получили разрешение или право да
доставят лекарствени продукти на потребителите:
— да проверяват автентичността на лекарствения
продукт, и

а) характеристиките и техническите спецификации на инди
видуалния идентификационен белег за показателите за
безопасност по член 54, буква о), позволяващ проверката
на автентичността на лекарствените продукти и иденти
фикацията на отделните опаковки. При установяване на
показателите за безопасност се отделя дължимото
внимание на разходната им ефективност;
б) списъците, съдържащи лекарствените продукти или
категории продукти, които в случай на лекарствени
продукти, за които се изисква лекарско предписание, не
трябва да са с нанесени показатели за безопасност, а в
случаите на лекарствени продукти, за които не се изисква
лекарско предписание, трябва да са с нанесени пока
затели за безопасност по член 54, буква о). Тези
списъци се изготвят, като се взема предвид рискът от
фалшифициране и рискът, породен от такова фалшифи
циране, свързан с лекарствени продукти или категории
лекарствени продукти. За тази цел се прилагат най-малко
следните критерии:
i) цена и обем на продажбите на лекарствения продукт;
ii) брой и
цирани
рамките
броя и
план;

честота на миналите случаи на фалшифи
лекарствени продукти, регистрирани в
на Съюза и в трети страни, и промяна в
честота на подобни случаи в исторически

iii) специфични характеристики на съответните лекар
ствени продукти;
iv) тежест на заболяванията, чието лечение се цели;
v) други потенциални рискове за общественото здраве;
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в) процедурите за уведомяване на Комисията съгласно
параграф 4 и бърза система за оценка и вземане на
решение във връзка с тези уведомления за целите на
прилагането на буква б);

За целите на осигуряването на безопасността на пациентите
държавите-членки могат да разширят прилагането на
средството срещу подправяне по член 54, буква о) към
всякакъв друг лекарствен продукт.“

г) редът и условията за проверка на показателите за
безопасност по член 54, буква о) от производители,
дистрибутори на едро, фармацевти и лица, получили
разрешение или право да доставят лекарствени
продукти на потребителите, и от компетентните органи.
Тези условия и ред позволяват проверка на автентич
ността на всяка доставена опаковка от лекарствените
продукти с нанесени показатели за безопасност по член
54, буква о) и определят обхвата на проверката. При
установяването на тези условия и ред се вземат предвид
особените характеристики на веригите на доставка в
държавите-членки и необходимостта от гарантиране на
пропорционално въздействие на мерките за проверка
върху определени участници във веригите на доставка;

13. В член 57, първа алинея четвърто тире се заменя със
следното:

д) разпоредби за установяването, управлението и достъп
ността на системата от регистри, в които се съдържа
информация относно показателите за безопасност, позво
ляваща идентификацията и проверката на автентичността
на лекарствените продукти, както е предвидено в член
54, буква о). Разходите за системата от регистри се
поемат от титулярите на разрешенията за производство
на лекарствените продукти с нанесени показатели за
безопасност.
3.
При приемането на посочените в параграф 2 мерки
Комисията обръща дължимото внимание най-малко на
следното:
а) защитата на личните данни, предвидена в правото на
Съюза;
б) законните интереси от защита на поверителната търговска
информация;
в) собствеността и поверителността на данните, получени
чрез използването на показателите за безопасност; и
г) разходната ефективност на мерките.
4.
Националните компетентни органи уведомяват
Комисията относно лекарствени продукти, за които не се
изисква лекарско предписание, за които по тяхна преценка
съществува риск от фалшифициране, и могат да уведомят
Комисията относно лекарствени продукти, за които те
считат, че не съществува риск предвид критериите,
посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член.
5.
За целите на възстановяването на средства или на
фармакологичната бдителност всяка държавите-членки
може да разшири прилагането на индивидуалния идентифи
кационен белег по член 54, буква о) към всички лекар
ствени продукти, за които се изисква лекарско предписание
или за които е предвидено възстановяване на средства.
За целите на възстановяването на средства, на фармаколо
гичната бдителност или на фармакологичната епиде
миология държавите-членки могат да използват инфор
мацията, съдържаща се в регистъра, посочен в параграф 2,
буква д) от настоящия член.

„— автентичност и идентификация в съответствие с член
54а, параграф 5.“
14. Заглавието на дял VII се заменя със следното:
„Дистрибуция на едро и посредничество в областта на
лекарствени продукти“.
15. В член 76 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Всеки дистрибутор, който не е титуляр на разрешение
за търговия и който внася лекарствен продукт от друга
държава-членка, уведомява титуляря на разрешението за
търговия и компетентния орган в държавата-членка, в
която ще бъде внесен продуктът, за своето намерение да
внесе посочения продукт. За лекарствени продукти, които
не са получили разрешение съгласно Регламент (ЕО)
№ 726/2004, компетентният орган се уведомява, без да се
засягат допълнителните процедури, предвидени в законода
телството на същата държава-членка, и таксите, дължими на
компетентния орган за разглеждане на уведомлението.
4.
За лекарствени продукти, които са получили
разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, дистри
буторът отправя уведомлението по параграф 3 от настоящия
член до титуляря на разрешението за търговия и до
Агенцията. На Агенцията се заплаща такса за извършването
на проверка за спазването на условията, предвидени в зако
нодателството на Съюза за лекарствените продукти и в
разрешенията за търговия.“
16. Член 77 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите-членки вземат всички подходящи
мерки, за да гарантират, че за дистрибуцията на едро
на лекарствени продукти се изисква разрешение за
извършване на дейност като дистрибутор на едро на
лекарствени продукти, в което се посочват помещенията,
разположени на тяхна територия, за които е валидно
разрешението.“;
б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:
„4.
Държавите-членки въвеждат информацията за
разрешенията, посочени в параграф 1 от настоящия
член, в базата данни на Съюза, посочена в член 111,
параграф 6. По искане на Комисията или на държавачленка държавите-членки предоставят цялата необходима
информация във връзка с индивидуалните разрешения,
които са предоставили съгласно параграф 1 от
настоящия член.
5.
Проверките на лицата, получили разрешение за
извършване на дейност като дистрибутори на едро на
лекарствени продукти, както и инспекцията на техните
помещения се извършват от държавата-членка, която е
предоставила разрешението за помещенията, разположени
на нейна територия.“
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18. В член 82, първа алинея се добавя следното тире:

17. Член 80 се изменя, както следва:
а) вмъква се следната буква:
„ва) те трябва да проверят дали получените лекарствени
продукти не са фалшифицирани, като проверят
показателите за безопасност на външната опаковка
в съответствие с изискванията, предвидени в делеги
раните актове, посочени в член 54а, параграф 2;“

„д) трябва да съхраняват данни под формата на фактури
за покупко-продажби или в електронен вид, или под
някаква друга форма, включващи следната
минимална информация за всяка сделка с
получени, изпращани или реализирани чрез посред
ничество лекарствени продукти:
— дата;
— наименование на лекарствения продукт;
реализирано чрез

— име и адрес на доставчика или получателя, в
зависимост от случая;
— номер на партидата на лекарствените продукти,
най-малко за продукти с нанесени показатели за
безопасност по член 54, буква о);“
в) добавят се следните букви:
„з) трябва да поддържат система за качество,
определяща отговорностите, процесите и мерките за
управление на риска, свързани с техните дейности;
и)

„— номер на партидата на лекарствените продукти, наймалко за продуктите с нанесени показатели за
безопасност по член 54, буква о);“.
19. Вмъкват се следните членове:
„Член 85а

б) буква д) се заменя със следното:

— получено, доставено или
посредничество количество;
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трябва незабавно да информират компетентните
органи и, когато е приложимо, титуляря на разре
шението за търговия за лекарствени продукти, които
са получили или им се предлагат и за които са
установили, че са фалшифицирани или имат
съмнения, че са фалшифицирани.“;

г) добавят се следните алинеи:
„За целите на буква б), когато лекарственият продукт е
получен от друг дистрибутор на едро, титулярите на
разрешения за дистрибуция на едро трябва да проверят
дали доставящият дистрибутор на едро спазва прин
ципите и ръководствата за добри дистрибуторски
практики. Това включва и проверка на това, дали доста
вящият дистрибутор на едро притежава разрешение за
дистрибуция на едро.
Когато лекарственият продукт е получен от произ
водителя или вносителя, титулярите на разрешения за
дистрибуция на едро трябва да проверят дали произ
водителят или вносителят притежава разрешение за
производство.
Когато лекарственият продукт е получен чрез посредни
чество, титулярите на разрешения за дистрибуция на
едро трябва да проверят дали участващият посредник
отговаря на изискванията, предвидени в настоящата
директива.“

При дистрибуция на едро на лекарствени продукти в трети
страни не се прилагат член 76 и член 80, буква в). Освен
това член 80, букви б) и ва) не се прилагат, когато даден
продукт се получава директно от трета страна, но не е
внесен. Изискванията, предвидени в член 82, се прилагат
за доставките на лекарствени продукти до лица от трети
страни, които са получили разрешение или право да
доставят лекарствени продукти на потребителите.
Член 85б
1.
Лицата, осъществяващи посредничество в областта на
лекарствените продукти, гарантират, че реализираните чрез
посредничество лекарствени продукти са обхванати от
разрешение за търговия, издадено съгласно Регламент (ЕО)
№ 726/2004 или от компетентните органи на държавачленка в съответствие с настоящата директива.
Лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекар
ствените продукти, трябва да имат постоянен адрес и данни
за контакт на територията на Съюза, така че да се гарантира
точната идентификация, установяване на местоположението,
връзка и надзор върху тяхната дейност от страна на компе
тентните органи.
За посредничеството в областта на лекарствени продукти се
прилагат mutatis mutandis изискванията, предвидени в член
80, букви г)—и).
2.
Посредничество в областта на лекарствените продукти
може да се осъществява само от лица, които са регистрирани
от компетентните органи на държавата-членка по техния
постоянен адрес, посочен в параграф 1. За да се регистрират,
тези лица посочват най-малко своето име, фирма и
постоянен адрес. Те без излишно забавяне уведомяват
компетентния орган за настъпили във връзка с това промени.
Лица, осъществяващи посредничество в областта на лекар
ствените продукти, които са започнали своята дейност преди
2 януари 2013 г., се регистрират при компетентния орган
не по-късно от 2 март 2013 г.
Компетентният орган вписва информацията по първа алинея
в публичен регистър.
3.
Ръководствата, посочени в член 84, включват
специални разпоредби относно посредничеството.
4.
Настоящият член не засяга разпоредбите на член 111.
За извършването на инспекциите, посочени в член 111,
отговаря държавата-членка, в която е регистрирано лицето,
осъществяващо посредничество в областта на лекарствените
продукти.
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Ако лице, осъществяващо посредничество в областта на
лекарствените продукти, не спазва изискванията, предвидени
в настоящия член, компетентният орган може да реши да
заличи това лице от регистъра, посочен в параграф 2.
Компетентният орган уведомява лицето за това.“
20. Преди дял VIII се вмъква следният дял:
„ДЯЛ VIIА
ПРОДАЖБА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Член 85в
1.
Без да се засяга националното законодателство, забра
няващо предлагането за продажба на потребителите от
разстояние на лекарствени продукти, за които се изисква
лекарско предписание, чрез услугите на информационното
общество, държавите-членки гарантират, че лекарствените
продукти се предлагат за продажба на потребителите от
разстояние чрез услугите на информационното общество
по смисъла на Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща
процедура за предоставянето на информация в сферата на
техническите стандарти и регламенти и правила относно
услугите на информационното общество (*) при следните
условия:
а) физическото или юридическото лице, което предлага
лекарствените продукти, е получило разрешение или
право да доставя лекарствени продукти на потребители
и от разстояние съгласно националното законодателство
на държавата-членка, в която е установено;
б) лицето, посочено в буква а), е предоставило на
държавата-членка, в която е установено, най-малко
следната информация:
i) име или фирма и постоянен адрес на мястото на
дейност, от което се доставят тези лекарствени
продукти;
ii) дата, на която е започнала дейността по пред
лагането на лекарствени продукти за продажба на
потребителите от разстояние чрез услугите на инфор
мационното общество;
iii) адреса на уебсайта, използван за тази цел, и цялата
съответна информация, необходима за идентифици
рането на този уебсайт;
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търговия“) (**), уебсайтът, на който се предлагат лекар
ствените продукти, съдържа най-малко:
i) данните за контакт на компетентния орган или на
органа, определен за тази цел, посочен в буква б);
ii) връзка към посочения в параграф 4 уебсайт на
държавата-членка на установяване;
iii) общото лого, посочено в параграф 3, поместено по
добре видим начин на всяка страница от уебсайта,
свързана с предлагането за продажба на лекарствени
продукти на потребителите от разстояние. Общото
лого съдържа връзка към позицията на лицето в
списъка, посочен в параграф 4, буква в).
2.
Държавите-членки имат право да налагат условия,
обосновани от съображения за закрила на общественото
здраве и свързани с доставките на дребно на своя
територия на лекарствени продукти за продажба на потре
бителите от разстояние чрез услугите на информационното
общество.
3.
Създава се общо лого, което е разпознаваемо в целия
Съюз и което в същото време позволява определянето на
държавата-членка, в която е установено лицето, предлагащо
лекарствени продукти за продажба на потребителите от
разстояние. Логото се помества по добре видим начин на
уебсайтовете, на които се предлагат лекарствени продукти за
продажба на потребителите от разстояние в съответствие с
параграф 1, буква г).
С цел хармонизиране на използването на това общо лого
Комисията приема актове за изпълнение относно:
а) техническите,
електронните
и
криптографските
изисквания за проверка на автентичността на общото
лого;
б) модела на общото лого.
Когато е необходимо, актовете за изпълнение се изменят,
като се взема предвид научно-техническият прогрес.
Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с проце
дурата, посочена в член 121, параграф 2.
4.
Всяка държава-членка създава уебсайт, който съдържа
най-малко:

iv) ако е приложимо — класификацията в съответствие
с дял VI на лекарствените продукти, предлагани за
продажба на потребителите от разстояние чрез
услугите на информационното общество.

а) информация относно националното законодателство,
приложимо за предлагането на лекарствени продукти за
продажба на потребителите от разстояние чрез услугите
на
информационното
общество,
включително
информация относно факта, че могат да съществуват
различия между държавите-членки по отношение на
класификацията на лекарствените продукти и на
условията за доставянето им;

Тази информация се актуализира, когато е необходимо;

б) информация относно целта на общото лого;

в) лекарствените продукти съответстват на изискванията на
националното законодателство на държавата-членка на
местоназначение в съответствие с член 6, параграф 1;

в) списък на лицата, предлагащи лекарствени продукти за
продажба на потребителите от разстояние чрез услугите
на информационното общество в съответствие с параграф
1, както и адресите на техните уебсайтове;

г) без да се засягат изискванията за информация, пред
видени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои
правни аспекти на услугите на информационното
общество, и по-специално на електронната търговия на
вътрешния
пазар
(„Директива за
електронната

г) обща информация относно рисковете, свързани с лекар
ствени продукти, доставяни на потребителите незаконно
чрез услугите на информационното общество.
Този уебсайт съдържа връзка към уебсайта, посочен в
параграф 5.
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5.
Агенцията създава уебсайт, на който се предоставя
информацията, посочена в параграф 4, букви б) и г),
информация за законодателството на Съюза, приложимо за
фалшифицирани лекарствени продукти, както и връзки към
уебсайтовете на държавите-членки, посочени в параграф 4.
На уебсайта на Агенцията се посочва изрично, че уебсай
товете на държавите-членки съдържат информация за
лицата, които са получили разрешение или право да
доставят лекарствени продукти на потребителите от
разстояние чрез услугите на информационното общество в
съответната държава-членка.
6.
Без да се засягат Директива 2000/31/ЕО и пред
видените в този дял изисквания, държавите-членки пред
приемат необходимите мерки, за да гарантират, че за лица,
различни от посочените в параграф 1, които предлагат
лекарствени продукти за продажба на потребителите от
разстояние и извършват дейност на тяхна територия, се
прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.
Член 85г
Без да се засяга компетентността на държавите-членки,
Комисията, в сътрудничество с Агенцията и органите на
съответната държава-членка, провежда или насърчава
провеждането на информационни кампании относно опас
ността от фалшифицирани лекарствени продукти, насочени
към широката общественост. Тези кампании повишават
информираността на потребителите относно рисковете от
лекарствени продукти, доставяни незаконно на потреби
телите от разстояние посредством услугите на информаци
онното общество, и относно използването на общото лого и
уебсайтовете на държавите-членки и на Агенцията.
___________
(*) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
(**) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.“

21. Член 111 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
В сътрудничество с Агенцията компетентният
орган на съответната държава-членка осигурява спаз
ването на законовите изисквания относно лекарствените
продукти посредством инспекции, ако е необходимо
внезапни, като изисква, когато е целесъобразно, Офици
алната лаборатория за контрол над лекарствените
продукти или друга лаборатория, определена за тази
цел, да извърши изследвания върху проби. Това сътруд
ничество се състои в обмен на информация с Агенцията
относно предвидени и извършени инспекции. Държавитечленки и Агенцията си сътрудничат при координирането
на инспекции в трети страни. Инспекциите включват
посочените в параграфи 1а—1е инспекции, без да се
ограничават до тях.
1а.
По отношение на производителите, разположени в
Съюза или в трети страни, и дистрибуторите на едро на
лекарствени продукти се провеждат многократни
инспекции.
1б.
Компетентният орган на съответната държавачленка трябва да разполага със система за надзор, вклю
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чително чрез инспекции, извършвани с подходяща, съоб
разена с риска честота в разположените на нейната
територия помещения на производителите, на вноси
телите или на дистрибуторите на активни вещества, и
за прилагането на ефективни последващи действия.
Когато компетентният орган счита, че съществуват
основания за съмнение, че не се спазват законовите
изисквания, предвидени в настоящата директива, вклю
чително на принципите и ръководствата за добра произ
водствена практика и добри дистрибуторски практики,
посочени в член 46, буква е) и член 47, той може да
извършва инспекции в помещенията на:
а) разположените в трети страни производители или
дистрибутори на активни вещества;
б) производителите или вносителите на ексципиенти.
1в.
Посочените в параграфи 1а и 1б инспекции могат
да бъдат извършени в Съюза и в трети страни по искане
на дадена държава-членка, на Комисията или на
Агенцията.
1г.
Инспекции могат да бъдат извършени и в поме
щенията на титулярите на разрешения за търговия и на
посредниците в областта на лекарствените продукти.
1д.
За да провери дали данните, предоставени с цел да
се получи сертификат за съответствие, съответстват на
монографиите на Европейската фармакопея, органът за
стандартизиране на номенклатурите и нормите за
качество по смисъла на Конвенцията за разработването
на Европейската фармакопея (Европейската дирекция по
качеството на лекарствата и здравеопазването) може да
поиска от Комисията или от Агенцията да поискат извър
шването на такава инспекция, когато за съответния
изходен материал има монография на Европейската
фармакопея.
1е.
Компетентният орган на съответната държавачленка може да извърши инспекции на производителите
на изходни материали по изрично искане на произ
водителя.
1ж.
Инспекциите се извършват от длъжностни лица,
представляващи компетентния орган, които са оправо
мощени да:
а) инспектират производствените или търговските обекти
на производителите на лекарствени продукти, на
активни вещества или на ексцепиенти, както и
всички лаборатории, използвани от титуляря на разре
шението за производство, за да извършват проверки
съгласно член 20;
б) вземат проби, включително с оглед извършването на
независими изследвания от официалната лаборатория
за контрол над лекарствените продукти или друга
лаборатория, определена за тази цел от държавачленка;
в) проверяват всички документи, свързани с предмета на
инспекцията, при спазване на действащите към 21 май
1975 г. разпоредби в държавите-членки, които пред
виждат ограничения на тези правомощия във връзка с
описанието на метода на производство;
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г) инспектират помещенията, архивите, документите и
основната документация на системата за фармако
логична бдителност на титуляря на разрешение за
търговия или на други предприятия, използвани от
него за извършването на дейностите, описани в дял IX.
1з.
Инспекциите се извършват в съответствие с ръко
водствата, посочени в член 111а.“;
б) параграфи 3—6 се заменят със следното:
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г) в параграф 8, първа алинея думите „параграф 1, буква г)“
се заменят с думите „параграф 1ж, буква г)“.
22. Вмъкват се следните членове:
„Член 111а
Комисията приема подробни ръководства за определяне на
принципите, приложими към инспекциите, посочени в член
111.

„3.
След всяка инспекция, посочена в параграф 1,
компетентният орган докладва дали проверяваният
субект спазва принципите и ръководствата за добра
производствена практика и добри дистрибуторски
практики, посочени в членове 47 и 84, в зависимост
от случая, или дали титулярят на разрешение за
търговия спазва изискванията, предвидени в дял IХ.

Държавите-членки, в сътрудничество с Агенцията, уста
новяват формата и съдържанието на разрешението,
посочено в член 40, параграф 1 и член 77, параграф 1,
на докладите, посочени в член 111, параграф 3, на серти
фикатите за добра производствена практика и сертификатите
за добри дистрибуторски практики, посочени в член 111,
параграф 5.

Провелият инспекцията компетентен орган предава
съдържанието на тези доклади на проверявания субект.

Член 111б

Преди приемането на доклада компетентният орган пред
оставя възможност на съответния проверяван субект да
представи бележки.
4.
Без да се засягат евентуалните договорености,
сключени между Съюза и трети страни, дадена
държава-членка, Комисията или Агенцията може да
поиска производител, установен в трета страна, да бъде
подложен на инспекция съгласно настоящия член.
5.
Когато е приложимо, в срок до 90 дни след посо
чената в параграф 1 инспекция на производителя, на
вносителя или на дистрибутора на едро се издава
сертификат за добра производствена практика или за
добри дистрибуторски практики, ако резултатът от
инспекцията показва, че проверяваният субект спазва
предвидените в законодателството на Съюза принципи
и ръководства за добра производствена практика или
добри дистрибуторски практики.
Сертификат се издава, ако инспекциите се извършват като
част от процедурата за сертифициране за монографиите
на Европейската фармакопея.
6.
Държавите-членки въвеждат издаваните от тях
сертификати за добра производствена практика и добри
дистрибуторски практики в база данни на Съюза, управ
лявана от Агенцията от името на Съюза. Съгласно член
52а, параграф 7 държавите-членки също така въвеждат в
тази база данни информация относно регистрацията на
вносителите, производителите и дистрибуторите на
активни вещества. Базата данни е публична.“;
в) параграф 7 се изменя, както следва:
i) думите „параграф 1“ се заменят с думите „параграф
1ж“,
ii) думите „използвани като изходни суровини“ се
заличават;

1.
По искане на трета страна Комисията извършва оценка
дали регулаторната рамка на тази страна, приложима за
активните вещества, изнасяни в Съюза, и съответните ѝ
дейности за контрол и правоприлагане осигуряват равнище
на закрила на общественото здраве, равностойно на това в
Съюза. Ако оценката потвърждава наличието на такава
равностойност, Комисията приема решение за включване
на третата страна в списък. Оценката се извършва под
формата на преглед на съответната документация и, освен
ако не съществуват договорености по член 51, параграф 2 от
настоящата директива, приложими за тази област на
дейност, тази оценка трябва да включва преглед на място
на регулаторната система на третата страна и, ако е необ
ходимо, наблюдавана инспекция на един или повече обекти
за производство на активни вещества в третата страна. При
тази оценка се вземат предвид по-специално:
а) правилата за добра производствена практика на тази
страна;
б) честотата на инспекциите за проверка на спазването на
добрата производствена практика;
в) ефективността на осигуряването на прилагането на
добрата производствена практика;
г) честотата и бързината, с която третата страна предоставя
информация за производителите на активни вещества,
които не спазват изискванията.
2.
Комисията приема необходимите актове за изпълнение
с цел прилагането на изискванията, предвидени в параграф
1, букви а)—г) от настоящия член. Тези актове за
изпълнение се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 121, параграф 2.
3.
Комисията проверява редовно дали са спазени пред
видените в параграф 1 условия. Първата проверка се
провежда не по-късно от три години след включването на
страната в списъка, посочен в параграф 1.
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4.
Комисията извършва оценката и проверката, посочени
в параграфи 1 и 3, в сътрудничество с Агенцията и компе
тентните органи на държавите-членки.“
23. В член 116 се добавя следната алинея:

видените санкции трябва да бъдат ефективни, пропор
ционални и възпиращи.
Тези санкции не са по-ниски от приложимите за нарушения
на националното право с подобен характер и значение.
2.

„Втора алинея от настоящия член се прилага и в случаите,
когато производството на лекарствени продукти не е
извършено в съответствие с информацията, предоставена
съгласно член 8, параграф 3, буква г), или когато
контролът не е упражнен в съответствие с методите за
контрол, описани в член 8, параграф 3, буква з).“
24. Вмъква се следният член:
„Член 117а
1.
Държавите-членки разполагат със система, която има
за цел да предотврати достигането до пациента на лекар
ствени продукти, за които съществуват съмнения, че са
опасни за здравето.
2.
Системата, посочена в параграф 1, включва получа
ването и обработката на съобщения за лекарствени
продукти, за които съществуват съмнения, че са фалшифи
цирани, както и относно съмнения за недостатъци по
отношение на качеството на лекарствени продукти.
Системата включва и изземването на лекарствени продукти
от страна на титулярите на разрешения за търговия или
изтеглянето на лекарствени продукти от пазара по
нареждане на компетентните национални органи от съот
ветните участници във веригата на доставка както през,
така и извън нормалното работно време. Системата
позволява също така изземването на лекарствени продукти
от пациентите, които са получили такива продукти, когато е
необходимо — със съдействието на здравните специалисти.
3.
Ако съществува съмнение, че съответният лекарствен
продукт представлява сериозен риск за общественото здраве,
компетентният орган на държавата-членка, в която
продуктът е бил открит за първи път, незабавно изпраща
спешно предупреждение до всички държави-членки и
всички участници във веригата на доставка в тази
държава-членка. Ако се счита, че тези лекарствени
продукти са достигнали до пациентите, в рамките на 24
часа се правят спешни публични съобщения с цел тези
лекарствени продукти да бъдат изтеглени от пациентите.
Тези съобщения съдържат достатъчно информация относно
съмненията за недостатъци по отношение на качеството или
за фалшифициране и свързаните с това рискове.
4.
До 22 юли 2013 г. държавите членки съобщават на
Комисията подробни данни относно техните съответни
национални системи по настоящия член.“

Правилата по параграф 1 уреждат, inter alia, следното:

а) производството, дистрибуцията, посредничеството, вноса
и износа на фалшифицирани лекарствени продукти,
включително продажбата на фалшифицирани лекар
ствени продукти на потребителите от разстояние чрез
услугите на информационното общество;
б) случаите на нарушение на разпоредбите, предвидени в
настоящата директива във връзка с производството,
дистрибуцията, вноса и износа на активни вещества;
в) случаите на нарушение на разпоредбите, предвидени в
настоящата директива във връзка с употребата на ексци
пиенти.
Когато е приложимо, санкциите са съобразени с риска за
общественото здраве, породен от фалшифицирането на
лекарствени продукти.
3.
Държавите-членки нотифицират Комисията за нацио
налните разпоредби, приети съгласно настоящата директива,
до 2 януари 2013 г. и незабавно съобщават за всяко
последващо изменение на тези разпоредби.
До 2 януари 2018 г. Комисията представя доклад на Евро
пейския парламент и на Съвета, съдържащ преглед на
мерките за транспониране на настоящия член от
държавите-членки, заедно с оценка на ефективността на
тези мерки.
Член 118б
Държавите-членки организират срещи, включващи орга
низации на пациентите и на потребителите и, ако е необ
ходимо — осигуряващите прилагането служители на
държавите-членки, за да се съобщи публична информация
за действията, предприети в областта на предотвратяването и
правоприлагането с цел борба срещу фалшифицирането на
лекарствени продукти.
Член 118в
При прилагането на настоящата директивата държавитечленки предприемат необходимите мерки, за да се
гарантира сътрудничеството между компетентните органи
по лекарствените продукти и митническите органи.“
26. В член 121а, параграф 1 думите „член 22б“ се заменят с
думите „членове 22б, 47, 52б и 54а“.
27. В член 121б, параграф 1 думите „член 22б“ се заменят с
думите „членове 22б, 47, 52б и 54а“.
Член 2

25. Вмъкват се следните членове:
„Член 118а
1.
Държавите-членки установяват система от санкции за
нарушения на националните разпоредби, приети съгласно
настоящата директива, и предприемат всички необходими
мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Пред
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1.
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими, за да се
съобразят с настоящата директива, до 2 януари 2013 г. Те
незабавно информират Комисията за това.
2.
Държавите-членки
2 януари 2013 г.

прилагат

тези

мерки

от
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Въпреки това държавите-членки прилагат:
а) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, точка 6 от
настоящата директива, доколкото той се отнася до член 46б,
параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Директива
2001/83/ЕО, вмъкнати с настоящата директива, считано от
2 юли 2013 г.;
б) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, точки 8,
9, 11 и 12 от настоящата директива, считано от датата,
настъпила три години след датата на публикуване на делеги
раните актове, посочени в член 1, точка 12 от настоящата
директива.
Въпреки това държави-членки, които към 21 юли 2011 г.
разполагат със системи за целите по член 1, точка 11 от
настоящата директива, прилагат разпоредбите, необходими
за спазване на член 1, точки 8, 9, 11 и 12 от настоящата
директива, най-късно шест години след началната дата на
прилагане на делегираните актове, посочени в член 1, точка
12 от настоящата директива;
в) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, точка 20
от настоящата директива, доколкото той се отнася до член
85в от Директива 2001/83/ЕО, вмъкнат с настоящата
директива, най-късно една година след датата на публикуване
на актовете за изпълнение, посочени в член 85в, параграф 3,
вмъкнат с настоящата директива.
3.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях
се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Редът и условията
на това позоваване се определят от държавите-членки.
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общество, засегнатите държави-членки, естеството на фалши
фикациите и районите, от които идват тези продукти; както и
б) оценка на приноса на предвидените в настоящата директива
мерки за предотвратяване на достъпа на фалшифицирани
лекарствени продукти до законната верига на доставка. В
тази оценка се оценяват по-специално член 54, буква о) и
член 54а от Директива 2001/83/ЕО, вмъкнати с настоящата
директива.
Член 4
За приемането на делегираните актове, посочени в член 54а,
параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО, вмъкнат с настоящата
директива, Комисията извършва проучване за оценка на наймалко следните аспекти:
а) техническите варианти за индивидуалния идентификационен
белег на показателите за безопасност по член 54, буква о) от
Директива 2001/83/ЕО, вмъкнат с настоящата директива;
б) вариантите за обхвата и реда и условията за проверка на
автентичността на лекарствения продукт с нанесени пока
затели за безопасност. Оценката взема предвид особените
характеристики на веригите на доставка в държавите-членки;
в) техническите варианти за създаването и управлението на
системата от регистри, посочена в член 54а, параграф 2,
буква д) от Директива 2001/83/ЕО, вмъкнат с настоящата
директива.
За всеки от вариантите проучването оценява ползите, разходите и
разходната ефективност.
Член 5

4.
Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на
основните разпоредби на националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Член 6

Най-късно пет години след началната дата на прилагане на деле
гираните актове, посочени в член 54а, параграф 2 от Директива
2001/83/ЕО, вмъкнат с настоящата директива, Комисията
представя пред Европейския парламент и Съвета доклад,
съдържащ:
а) описание, когато е възможно — с количествени данни, на
тенденциите във фалшифицирането на лекарствени продукти,
свързани с категориите засегнати лекарствени продукти,
каналите за дистрибуция, включително продажба на потреби
телите от разстояние чрез услугите на информационното

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2011 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.
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ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и
електронното оборудване
(преработена версия)
(текст от значение за ЕИП)

законодателството по управлението на отпадъците. Пре
дотвратяването е определено, наред с другото, като
мерки, с които се намалява съдържанието на вредни
вещества в материалите и продуктите.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

(5)

В Резолюцията на Съвета от 25 януари 1988 г. за
програма за действие на Общността за борба със замърся
ването на околната среда с кадмий (6) Комисията беше
приканена да разработи незабавно специални мерки за
такава програма. Човешкото здраве също трябва да бъде
защитено и поради това следва да се прилага цялостна
стратегия, която по-специално да ограничава употребата
на кадмий и да стимулира изследванията на заместители.
В резолюцията се подчертава, че употребата на кадмий
следва да бъде ограничена до случаите, при които няма
подходящи алтернативи.

(6)

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите
органични замърсители (7) припомня, че целта за защита
на околната среда и човешкото здраве от устойчиви
органични замърсители не може да се постигне в
достатъчна степен от държавите-членки поради трансгра
ничното въздействие на тези замърсители и следователно
може да се постигне по-добре на равнището на Съюза.
Съгласно този регламент емисиите на устойчиви
органични замърсители, като например диоксини и
фурани, които са непреднамерено получени странични
продукти от промишлени процеси, следва да се
установят и намалят възможно най-бързо, като крайната
цел е по възможност елиминирането им.

(7)

Наличните данни показват, че тези мерки за събиране,
третиране, рециклиране и обезвреждане на отпадъчното
ЕЕО, както е постановено в Директива 2002/96/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 27 януари
2003 г. относно отпадъчно електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО) (8) са необходими за намаляването на
проблемите за управление на отпадъците, свързани със
съответните тежки метали и вещества, които забавят
горенето. Въпреки тези мерки значителна част от отпа
дъчното ЕЕО ще продължи да бъде откривана в
настоящите потоци за обезвреждане в рамките на Съюза
и извън него. Дори ако отпадъчното ЕЕО е било събрано
отделно и е било подложено на преработка за рецик
лиране, неговото съдържание на живак, кадмий, олово и
хром VI, полибромирани бифенили (PBB) и полибро
мирани дифенилетери (PBDE) има вероятност да пред
ставлява риск за здравето или околната среда, особено
когато се третира при по-малко оптимални условия.

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за
употребата на определени опасни вещества в електри
ческото и електронното оборудване (4) трябва да бъде
съществено изменена. С оглед постигане на яснота посо
чената директива следва да бъде преработена.
Несъответствията в законодателството или администра
тивните мерки, приети от държавите-членки по
отношение на ограниченията в употребата на някои
опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване (ЕЕО), могат да създадат пречки за търговията
и да изменят условията на конкуренцията в Съюза и
могат поради това да окажат директно влияние върху
установяването и функционирането на вътрешния пазар.
С оглед на това е необходимо да се установят правила в
тази област и да се спомогне за опазването на здравето на
хората и за екологосъобразно оползотворяване и обез
вреждане на отпадъчното ЕЕО.

(3)

Съгласно Директива 2002/95/ЕО Комисията извършва
преглед на разпоредбите на посочената директива, поспециално за да добави към обхвата ѝ оборудване от
определени категории и да проучи необходимостта от
адаптиране на списъка с веществата под ограничение въз
основа на научния напредък, като се съобразява с
принципа на предпазните мерки, одобрен с резолюция
на Съвета от 4 декември 2000 г.

(4)

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (5)
отдава първостепенно значение на предотвратяването в

(1) ОВ C 306, 16.12.2009 г., стр. 36.
(2) ОВ C 141, 29.5.2010 г., стр. 55.
(3) Позиция на Европейския парламент от 24 ноември 2010 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 май
2011 г.
(4) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.
(5) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(6) ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.
(7) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.
(8) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

1.7.2011 г.

(8)
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Като се вземе под внимание техническата и икономи
ческата приложимост, включително за малките и
средните предприятия (МСП), най-ефективният начин за
значително намаляване на рисковете за здравето и
околната среда, свързани с тези вещества, за да се
достигне избраното ниво на защита в Съюза, е замест
ването на тези вещества в ЕЕО с безопасни или побезопасни материали. Ограничаването на употребата на
тези опасни вещества е вероятно да увеличи възмож
ностите за икономическа печалба от рециклиране на отпа
дъчното ЕЕО и да намали отрицателното въздействие
върху здравето на работниците в заводите за рециклиране.

(9)

Веществата, обхванати от настоящата директива, са научно
добре проучени и оценени и са били обект на различни
мерки на равнището на Съюза и на национално равнище.

(10)

Предвидените в настоящата директива мерки следва да
вземат под внимание съществуването на международни
указания и препоръки и следва да се базират на оценка
на наличната научна и техническа информация. Мерките
са необходими за постигане на избраното ниво на защита
за здравето на човека и околната среда, при надлежно
спазване на принципа на предпазните мерки, като се
имат предвид рисковете, които липсата на тези мерки
вероятно би предизвикала в Съюза. Мерките следва да
бъдат под контрол и, ако е необходимо, да бъдат кори
гирани, като се вземе под внимание наличната научна и
техническа информация. Приложенията към директивата
следва да се преразглеждат редовно, за да се вземат
предвид, наред с другото, приложения XIV и XVII към
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регист
рацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) и за създаване на Европейска
агенция по химикали (1). По-специално приоритетно
следва да се разгледат рисковете за човешкото здраве и
околната среда, произтичащи от употребата на хексабро
моциклододекан (HBCDD), бис (2-етилхексил) фталат
(DEHP), бутил бензил фталат (BBP) и дибутилфталат
(DBP). С цел допълнително ограничаване на веществата
Комисията следва отново да проучи вещества, които са
били предмет на предишни оценки, в съответствие с
новите критерии, установени в настоящата директива
като част от първия преглед.

(11)

Настоящата директива допълва общото законодателство на
Съюза за управлението на отпадъците, като Директива
2008/98/ЕО, както и Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(12)

В настоящата директива следва да се включат множество
определения с цел уточняване на обхвата ѝ. Освен това
определението за „електрическо и електронно оборудване“
следва да бъде допълнено с определение за „зависимо“, за
да се обхване многофункционалният характер на някои
продукти, като предназначението на ЕЕО трябва да се
определи въз основата на обективни характеристики,
като например дизайна на продукта и неговото предлагане
на пазара.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
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(13)

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към продукти,
свързани с енергопотреблението (2) дава възможност за
установяване на конкретни изисквания за екологосъ
образно проектиране за продукти, свързани с енергопот
реблението, които могат да бъдат включени и в обхвата
на настоящата директива. Директива 2009/125/ЕО и
мерките за прилагане, приети в съответствие с нея, не
засягат законодателството на Съюза за управление на
отпадъците.

(14)

Настоящата директива следва да се прилага, без да засяга
законодателството на Съюза за изискванията за безопас
ността и здравето и специалното законодателство на
Съюза за управление на отпадъците, и по-специално
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акуму
латори и отпадъци от батерии и акумулатори (3) и
Регламент (ЕО) № 850/2004.

(15)

Техническото развитие на ЕЕО без тежки метали, PBDE и
PBB следва да бъде взето под внимание.

(16)

След като научните данни са в наличност, като се вземе
под внимание принципът на предпазните мерки, следва да
се провери ограничението за други опасни вещества,
включително всички вещества с много малък размер или
с много малка вътрешна или повърхностна структура
(наноматериали), които могат да бъдат опасни поради
свойства, свързани с техния размер или структура, и
следва да се провери тяхното заместване с по-благо
приятни за околната среда алтернативи, които гарантират
поне същото ниво на защита за потребителите. За тази цел
преразглеждането и изменението на списъка на ограни
чените вещества в приложение II следва да се извършва
съгласувано, да се постигне максимален синхрон и следва
да се отрази допълващият характер на работата,
извършвана по други законодателни актове на ЕС, и поспециално в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006,
като същевременно се гарантира взаимно независимо
действие на настоящата директива и на посочения
регламент. Следва да се проведат консултации със съот
ветните заинтересовани страни и следва да бъде отдадено
особено внимание на потенциалното въздействие върху
МСП.

(17)

Разработването на възобновяеми форми на енергия е една
от основните цели на Европейския съюз, като приносът на
възобновяемите енергийни източници за целите на опаз
ването на околната среда и климата е от ключово
значение. Директива 2009/28/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насър
чаване използването на енергия от възобновяеми
източници (4) припомня, че следва да бъде осигурена
последователност между посочените цели и законодател
ството на Съюза в областта на околната среда. Сле
дователно настоящата директива следва да не възпре
пятства разработването на технологии за възобновяеми
енергийни източници, които не представляват опасност
за здравето и околната среда и са устойчиви и иконо
мически изгодни.

(2) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(3) ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
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(18)

(19)

(20)

(21)
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Изключения от изискванията за заместване следва да
бъдат допуснати, ако заместването не е възможно от
научна или техническа гледна точка, особено предвид
на положението на МСП, или ако негативното влияние
върху околната среда, здравето и безопасността на потре
бителите, причинено от заместителя, има вероятност да
надхвърли ползите за околната среда, здравето и безопас
ността на потребителите от това заместване или ако не са
осигурени надеждни заместители. При вземането на
решение за освобождаване и за продължителността на
евентуалното освобождаване следва да се взема предвид
наличието на заместители, както и социално-икономи
ческото въздействие на заместването. Във връзка с
цялостното въздействие на освобождаването от изиск
ванията, по целесъобразност, следва да се прилагат съоб
ражения, свързани с жизнения цикъл. Заместването на
опасни вещества в ЕЕО трябва също така да бъде
направено по начин, съвместим със здравето и безопас
ността на потребителите на ЕЕО. Пускането на меди
цински изделия на пазара изисква процедура за оценка
на съответствието съгласно Директива 93/42/ЕИО на
Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските
изделия (1) и Директива 98/79/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно
диагностичните медицински изделия in vitro (2), а по тази
процедура би могло да се наложи намеса на нотифициран
орган, определен от компетентните власти на държавитечленки. Ако такъв нотифициран орган установи, че
безопасността на потенциалния заместител при пред
видената му употреба в медицински изделия или в диаг
ностични медицински изделия ин витро не е доказана, се
счита, че употребата на този потенциален заместител
има очевидно отрицателно социално-икономическо
въздействие и отрицателно въздействие върху здравето и
безопастността на потребителите. Следва да бъде
възможно от датата на влизане в сила на настоящата
директива да се подават искания за освобождаване за
оборудване дори преди действителното включване на
това оборудване в обхвата на настоящата директива.
Случаите, в които ограничението не се прилага за
определени материали или компоненти, следва да бъдат
с ограничен обхват и продължителност, за да се постигне
постепенно прекратяване на употребата на опасни
вещества в ЕЕО, при положение че употребата им в
такова оборудване следва да може да се избягва.
Трябва да има резервни части в наличност, тъй като
повторната употреба, ремонтирането и удължаването на
живота на продукта са от полза.
Процедурите за оценяване на съответствието на ЕЕО по
настоящата директива следва да бъдат съгласувани със
съответните законодателни актове на Съюза, поспециално с Решение № 768/2008/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща
рамка за предлагането на пазара на продукти (3). Хармо
низирането на процедурите за оценяване на съот
ветствието следва да даде на производителите правна
сигурност относно доказателствата за съответствието,
които те трябва да представят на властите в целия Съюз.

(1) ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.
(2) ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.
(3) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
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(22)

Маркировката, която се прилага за продуктите на
равнището на Съюза, „СЕ“ маркировка, следва да се
прилага и за ЕЕО, попадащо в обхвата на настоящата
директива.

(23)

Механизмите за надзор на пазара, установени с Регламент
(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акре
дитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти (4), осигуряват нужните предпазни
механизми за проверка на съответствието с настоящата
директива.

(24)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на
настоящата директива, особено по отношение на
насоките и формата на заявленията за освобождаване от
изискванията, на Комисията следва да бъдат предоставени
изпълнителни правомощия. Те следва да бъдат упраж
нявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
2011 г. за установяване на общите правила и принципи
относно реда и условията за контрол от страна на
държавите-членки върху упражняването на изпълни
телните правомощия от страна на Комисията (5).

(25)

С оглед постигане на целите на настоящата директива
Комисията следва да бъде оправомощена да приема деле
гирани актове в съответствие с член 290 от Договора за
функционирането на Европейския съюз по отношение на
измененията по приложение II, подробни правила за
спазване на изискванията за максималните допустими
стойности на концентрациите и адаптиране на
приложения III и IV към научно-техническия прогрес.
От особено значение е Комисията да провежда
подходящи консултации по време на подготвителната
работа, включително на равнище експерти.

(26)

Задължението за транспониране на настоящата директива
в националното право следва да бъде ограничено до
разпоредбите, които представляват изменение по
същество в сравнение с предходната директива. Задъл
жението за транспониране на разпоредбите, които не са
изменени, произтича от предходната директива.

(27)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията
на държавите-членки по отношение на сроковете за транс
пониране в националното право и за прилагане на дирек
тивата, посочена в приложение VII, част Б.

(28)

При преразглеждането на настоящата директива
Комисията следва да извърши задълбочен анализ на съгла
суваността с разпоредбите на Регламент (ЕО) №
1907/2006.

(29)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното
споразумение
за
по-добро
законотворчество (6)
държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и
в интерес на Съюза таблици, които показват, доколкото е
възможно, съответствието между настоящата директива и
приетите мерки за нейното транспониране, и да осигурят
публичен достъп до тях.

(4) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
(5) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(6) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
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Тъй като целта на настоящата директива, а именно уста
новяване на ограничения за употребата на опасни
вещества в ЕЕО, не може да бъде постигната в достатъчна
степен от държавите-членки и следователно поради
мащаба на проблема и отражението му върху други зако
нодателни актове на Съюза относно оползотворяването и
обезвреждането на отпадъци и върху области от общ
интерес, например опазването на човешкото здраве,
може да бъде постигната по-добре на равнището на
Съюза, Съюзът може да приема мерки съгласно
принципа на субсидиарността, установен в член 5 от
Договора. В съответствие с принципа на пропорцио
налност, уреден в същия член, настоящата директива не
надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Предмет
Настоящата директива установява правила за ограничаването на
употребата на опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване (ЕЕО), за да спомогне за опазването на здравето на
човека и на околната среда, включително екологосъобразното
оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО.
Член 2
Обхват
1.
При спазване на параграф 2 настоящата директива се
прилага за ЕЕО, което попада в категориите, посочени в
приложение I.
2.
Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграфи 3 и 4,
държавите-членки предвиждат, че ЕЕО, което е било извън
обхвата на Директива 2002/95/ЕО, но което не би съответствало
на настоящата директива, може въпреки това да продължава да
се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г.
3.
Настоящата директива се прилага, без да се засягат изиск
ванията на законодателството на Съюза относно безопасността и
здравето и относно химикалите, и по-специално Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, както и изискванията на специалното законода
телство на Съюза за управление на отпадъците.
4.

Настоящата директива не се прилага за:

а) оборудване, което е необходимо за опазване на основните
интереси на сигурността на държавите-членки, включително
за оръжия, боеприпаси и бойни продукти, специално пред
назначени за военна употреба;
б) оборудване, предназначено за изпращане в космическото
пространство;
в) оборудване, което е специално проектирано и трябва да бъде
инсталирано като част от друг вид оборудване, което е
изключено от или не попада в обхвата на настоящата
директива, което може да изпълнява предназначението си
само като част от посоченото друго оборудване и което
може да бъде сменено само със същото специално проек
тирано оборудване;
г) големи единици стационарно промишлено оборудване;
д) неподвижно монтирани големи инсталации;
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е) средства за транспорт на пътници или стоки, с изключение на
електрически двуколесни моторни превозни средства, които
не са получили типово одобрение;
ж) мобилни устройства, непредназначени за движение по
пътища, предоставени изключително за професионална
употреба;
з) активни имплантируеми медицински изделия;
и) фотоволтаични панели, предназначени за използване в
система, която е проектирана, създадена и инсталирана от
специалисти за постоянна експлоатация на определено
място, с цел производство на енергия от слънчева светлина
за обществени, търговски, промишлени и битови нужди;
й) оборудване, специално проектирано единствено за целите на
научно-изследователската и развойната дейност и пре
доставяно само на принципа на свързаните стопански
системи.
Член 3
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните опре
деления:
1. „електрическо и електронно оборудване“ или „ЕЕО“ означава
оборудване, което е зависимо от електрически ток или елек
тромагнитни полета, за да функционира правилно, и
оборудване за генериране, предаване и измерване на такъв
ток или полета и е създадено за употреба с електрическо
напрежение, което не превишава 1 000 волта за променлив
ток и 1 500 волта за постоянен ток;
2. за целите на точка 1 „зависим“ означава, че ЕЕО се нуждае
от електрически ток или електромагнитни полета, за да
изпълнява поне една от функциите по предназначение;
3. „големи единици стационарно промишлено оборудване“
означава голяма цялост от машини, оборудване и/или
компоненти, функциониращи съвместно, със специфично
приложение, монтирани и демонтирани за постоянно от
специалисти на дадено място и експлоатирани и
поддържани от специалисти в промишлени производствени
сгради или съоръжения за научно-изследователска и
развойна дейност;
4. „големи неподвижно монтирани инсталации“ означава
голяма цялост от няколко вида апарати и, където е
приложимо, други устройства, сглобени и монтирани от
специалисти, предназначени за постоянна експлоатация на
предварително определено място и демонтирани от
специалисти;
5. „кабели“ означава всички кабели с номинално напрежение
до 250 волта, служещи за връзка или удължител при свър
зването на ЕЕО с електрическата мрежа или при свързването
на две или повече ЕЕО едно с друго;
6. „производител“ означава всяко физическо или юридическо
лице, което произвежда ЕЕО или има проектирано или
произведено ЕЕО и го предлага на пазара под свое име
или търговска марка;
7. „упълномощен представител“ означава всяко физическо или
юридическо лице, установено в Съюза, което е упълно
мощено писмено от производител да действа от негово
име във връзка с определени задачи;

L 174/92

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1.7.2011 г.

8. „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо
лице по веригата на доставките, различно от производителя
или вносителя, което предоставя ЕЕО на пазара;

21. „медицинско изделие“ означава медицинско изделие по
смисъла на член 1, параграф 2, буква а) от Директива
93/42/ЕИО и което също е ЕЕО;

9. „вносител“ означава всяко установено в Съюза физическо
или юридическо лице, което пуска на пазара на Съюза
ЕЕО от трета държава;

22. „медицинско изделие за диагноза ин витро“ означава меди
цинско изделие за диагноза ин витро по смисъла на член 1,
параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО;

10. „икономически оператори“ означава производители, упълно
мощени представители, вносители или дистрибутори;

23. „активно имплантируемо медицинско изделие“ означава
всяко активно имплантируемо медицинско изделие по
смисъла на член 1, параграф 2, буква в) от Директива
90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. за сближаване
на законодателствата на държавите-членки относно активно
имплантируеми медицински изделия (2);

11. „предоставяне на пазара“ означава всяка възмездна или
безвъзмездна доставка на ЕЕО за разпространение,
потребление или употреба на пазара на Съюза като част
от дадена търговска дейност;
12. „пускане на пазара“ означава предоставяне на ЕЕО на пазара
на Съюза за първи път;
13. „хармонизиран стандарт“ означава стандарт, приет от една от
европейските организации за стандартизация, изброени в
приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно
определяне на процедура за предоставяне на информация
в областта на техническите стандарти и регламенти, както
и правила относно услугите на информационното
общество (1), въз основа на искане, отправено от Комисията,
в съответствие с член 6 от Директива 98/34/ЕО;
14. „техническа спецификация“ означава документ, определящ
техническите изисквания, на които трябва да отговаря
определен продукт, процес или услуга;
15. „СЕ маркировка“ означава маркировка, с която произ
водителят показва, че продуктът съответства на прило
жимите изисквания на законодателните актове на Съюза
за хармонизиране, предвиждащи нанасянето ѝ;
16. „оценяване на съответствието“ означава процедурата,
посредством която се установява дали са спазени изиск
ванията на настоящата директива по отношение на дадено
ЕЕО;
17. „надзор на пазара“ означава извършваните дейности и
вземаните мерки от страна на публичните органи, за да се
гарантира, че ЕЕО отговаря на определените в настоящата
директива изисквания и не застрашава здравето, безопас
ността или други аспекти на опазването на обществения
интерес;
18. „изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне
връщане на продукт, който вече е бил предоставен на разпо
ложение на крайния потребител;
19. „изтегляне“ означава всяка мярка, целяща да предотврати
предоставянето на пазара на продукт, който вече е във
веригата на доставки;

24. „промишлени прибори за контрол и управление“ са прибори
за контрол и управление, които са предназначени изклю
чително за промишлена или професионална употреба;
25. „наличие на заместител“ означава способността заместителят
да може да бъде произведен и доставен в рамките на
разумен срок от време, в сравнение с времето, необходимо
за производството и доставката на веществата, изброени в
приложение II;
26. „надеждност на заместител“ означава вероятността ЕЕО,
използващо такъв заместител, да изпълнява необходимата
функция безпроблемно при определени условия и за
посочения период от време;
27. „резервна част“ означава отделна част от електрическо и
електронно оборудване, която може да замени част от
ЕЕО. Електрическото и електронното оборудване не може
да функционира по предназначение без тази част на ЕЕО.
Функционалността на ЕЕО се възстановява или се
подобрява, когато частта се замени с резервна част;
28. „мобилни устройства, непредназначени за движение по път
и изключително за професионална употреба“ означава
машини с бордови източник на енергия, чието функцио
ниране налага придвижване или непрекъснато/периодично
преместване между няколко фиксирани работни места по
време на работа и изключително за професионална
употреба.
Член 4
Превенция
1.
Държавите-членки гарантират, че ЕЕО, което е пуснато на
пазара, включително кабелите и резервните части за неговия
ремонт, неговата повторна употреба, осъвременяване на функцио
налните му характеристики или повишаване на капацитета му,
не съдържа веществата, изброени в приложение II.

20. „еднороден материал“ означава или материал с изцяло
хомогенен състав, или материал, състоящ се от комбинация
от материали, който не може да бъде разграден на различни
материали чрез механични действия, като развинтване,
разрязване, раздробяване, смилане и абразивни технологии;

2.
За целите на настоящата директива се допуска не повече от
максималната стойност на тегловната концентрация в едно
родните материали съгласно приложение II. Комисията приема
чрез делегирани актове в съответствие с член 20 и при спазване
на условията, установени в членове 21 и 22, подробни правила
за спазване на изискванията за максималните стойности на
концентрациите, като вземат предвид, наред с другото, повърх
ностните покрития.

(1) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(2) ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.
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При вземането на решения за включване на материали и
компоненти на ЕЕО в списъка, съдържащ се в приложения
III и IV, и за срока на евентуалните освобождавания се взема
предвид наличието на заместители, както и социално-иконо
мическото въздействие на заместването. При вземането на
решения за срока на евентуалните освобождавания следва да
се вземат предвид всички потенциални неблагоприятни
последици за иновациите. Във връзка с цялостното
въздействие на освобождаването от изискванията, по целесъ
образност, се прилагат съображения, свързани с жизнения
цикъл;

3.
Параграф 1 се прилага за медицинските изделия и за
приборите за контрол и управление, които се пускат на пазара
от 22 юли 2014 г., за диагностичните медицински изделия ин
витро, които се пускат на пазара от 22 юли 2016 г., и за
промишлените прибори за контрол и управление, които се
пускат на пазара от 22 юли 2017 г.
4.
Параграф 1 не се прилага за кабели или резервни части за
ремонта, повторната употреба, осъвременяването на функцио
налните характеристики или повишаването на капацитета на:
а) ЕЕО, което е пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.;
б) медицински изделия, които са пуснати на пазара преди
22 юли 2014 г.;
в) диагностични медицински изделия ин витро, които са
пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;
г) прибори за контрол и управление, които са пуснати на пазара
преди 22 юли 2014 г.;
д) промишлени прибори за контрол и управление, които са
пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;
е) ЕЕО, за което е ползвано правото на освобождаване и което е
било пуснато на пазара преди изтичането на срока на осво
бождаването, доколкото това се отнася до съответното осво
бождаване.
5.
Параграф 1 не се прилага по отношение на повторно упот
ребени резервни части, възстановени от ЕЕО, пуснати на пазара
преди 1 юли 2006 г. и употребени в оборудване, пуснато на
пазара преди 1 юли 2016 г., ако повторната употреба се
извършва в подлежащи на одит затворени свързани стопански
системи за връщане и тази повторна употреба на части е
съобщена на потребителя.
6.
Параграф 1 не се прилага за случаите на употреба, които са
изброени в приложения III и IV.
Член 5
Адаптиране на приложенията към научно-техническия
напредък
1.
За да адаптира приложения III и IV към научно-техни
ческия прогрес и за да постигне целите, установени в член 1,
Комисията приема чрез отделни делегирани актове в съответствие
с член 20 и при спазване на условията, установени в членове 21
и 22, следните мерки:
а) включване на материали и компоненти от ЕЕО за специфични
приложения в списъка, съдържащ се в приложения III и IV,
ако включването им не намалява степента на опазване на
околната среда и на здравето, постановена с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, когато е изпълнено едно от следните условия:
— тяхното отстраняване или замяна посредством промени в
проектирането или чрез материали и компоненти, които
не изискват никакви материали или вещества, изброени в
приложение II, е технически или научно неосъществимо,
— не са осигурени надеждни заместители,
— общото отрицателно въздействие върху околната среда,
здравето и безопасността на потребителите, причинено
от замяната, има вероятност да надхвърли общите ползи
за околната среда, здравето и безопасността на потреби
телите от тази замяна.
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б) заличаване на материали и компоненти на ЕЕО от списъците,
съдържащи се в приложения III и IV, когато установените в
буква а) условия вече не се изпълняват.
2.
Мерките, приети съгласно параграф 1, буква а), са със срок
на действие до пет години за категории 1—7, 10 и 11 от
приложение I и със срок на действие до седем години за
категории 8 и 9 от приложение I. Решението за срока на
действие се взема за всеки случай поотделно, като тези мерки
може да бъдат подновявани.
За освобождаванията, посочени в приложение III, считано от
21 юли 2011 г., максималният срок на действие, който може
да бъде подновен, е пет години за категориите 1—7 и 10 от
приложение I, считано от 21 юли 2011 г., и седем години за
категориите 8 и 9 от приложение I, считано от съответните дати,
определени в член 4, параграф 3, освен ако не е определен пократък срок.
За освобождаванията, посочени в приложение IV, считано от
21 юли 2011 г., максималният срок на действие, който може
да бъде подновен, е седем години, считано от съответните дати,
определени в член 4, параграф 3, освен ако не е определен пократък срок.
3.
Заявлението за предоставяне, подновяване или отнемане на
право на освобождаване се подава до Комисията в съответствие с
приложение V.
4.

Комисията:

а) потвърждава получаването на заявлението в писмена форма в
срок 15 дни от получаването ѝ. В потвърждението се посочва
датата на получаване на заявлението;
б) уведомява незабавно държавите-членки относно полученото
заявление и предоставя на тяхно разположение заявлението
и всякаква допълнителна информация, предоставена от
заявителя;
в) предоставя на обществеността резюме на заявлението;
г) прави оценка на заявлението и неговата обосновка.
5.
Заявлението за подновяване на освобождаване се подава не
по-късно от 18 месеца преди изтичането на правото на освобож
даване.
Комисията взема решение по заявлението за подновяване на
освобождаване не по-късно от 6 месеца преди датата на
изтичане на съществуващото право на освобождаване, освен
ако особени обстоятелства не налагат други срокове. До
вземането на решение от Комисията относно заявлението за
подновяване съществуващото право на освобождаване
продължава да бъде в сила при всички случаи.
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6.
В случай че заявлението за подновяване на освобождаване
бъде отхвърлено или правото на освобождаване бъде отнето,
правото на освобождаване изтича най-рано 12 месеца и найкъсно 18 месеца след датата на вземане на решението.

При това преразглеждане Комисията се допитва до заинтересо
ваните страни, включително икономически оператори, собст
веници на заводи за рециклиране и за третиране, екологични
организации и сдружения на служители и потребители.

7.
Преди приложенията да бъдат изменени, Комисията, наред
с другото, се консултира с икономически оператори, собственици
на заводи за рециклиране и за третиране, природозащитни орга
низации, сдружения на работници и потребители и публикува
получените забележки.

2.
Предложенията за преразглеждане и изменение на списъка
с ограничени вещества или група от подобни вещества в
приложение II съдържат най-малко следната информация:

8.
Комисията приема хармонизиран формат за заявленията,
посочени в параграф 3 от настоящия член, както и подробни
насоки за тези заявления, като взема предвид положението на
МСП. Посочените мерки за изпълнение са приемат в съответствие
с процедурата по разглеждане, посочена в член 19, параграф 2.

а) точна и ясна формулировка на предложеното ограничение;
б) предоставяне на справки и научни доказателства за ограни
чението;
в) информация за употребата на дадено вещество или група от
подобни вещества в ЕЕО;

Член 6
Преразглаждане и изменение на списъка на ограничените
вещества в приложение II
1.
С цел постигане на целите, установени в член 1, и като се
вземе предвид принципът на предпазните мерки, Комисията
взема решение за преразглеждане въз основа на обща оценка,
както и за изменение на списъка на ограничените вещества в
приложение II до 22 юли 2014 г. и периодично след това по
собствена инициатива или след представяне на предложение от
държава-членка, съдържащо информацията, посочена в параграф
2.
Преразглаждането и изменението на списъка на ограничените
вещества в приложение II трябва да бъдат в съответствие с оста
налото законодателство за химикалите, и по-специално
Регламент (ЕО) № 1907/2006, като се вземат предвид, наред с
другото, приложения XIV и XVII към посочения регламент. При
прегледа се вземат под внимание обществено достъпни знания,
получени от прилагането на това законодателство.

г) информация за вредните последици и излагането на опасни
въздействия, по-специално по време на операциите по
управление на отпадъчни ЕЕО;
д) информация за възможни заместители и други алтернативи,
тяхната наличност и надеждност;
е) обосновка за разглеждането на въпроса за налагане на огра
ничение на равнището на Съюза като най-подходяща мярка;
ж) социално-икономическа оценка.
3.
Мерките, посочени в настоящия член, се приемат от
Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 20 и
при спазване на условията, установени в членове 21 и 22.
Член 7
Задължения на производителите

При преразглеждането и промяната на приложение II Комисията
взема предвид по-специално обстоятелството дали дадено
вещество, в това число и веществата с много малки размери
или много малка вътрешна или повърхностна структура или
група от подобни вещества:
а) биха могли да имат отрицателно въздействие по време на
операции, свързани с управлението на отпадъчни ЕЕО, вклю
чително и върху възможностите за подготовка за повторна
употреба на отпадъчни ЕЕО или за рециклиране на
материали от отпадъчни ЕЕО;
б) биха могли да доведат, предвид употребата им, до неконтро
лирано или дифузно разпръскване в околната среда на
веществото, да доведат до опасни остатъци от него или до
продукти от трансформация или разграждане по време на
подготовката за повторна употреба, рециклиране или друг
вид обработване на материалите от отпадъчни ЕЕО при
настоящите оперативни условия;
в) биха могли да доведат до неприемливо излагане на опасни
въздействия за работниците, които участват в събирането или
третирането на отпадъчни ЕЕО;
г) биха могли да бъдат заменени от заместители или алтер
нативни технологии с по-малко отрицателно въздействие.

Държавите-членки гарантират, че:
а) когато пускат ЕЕО на пазара, производителите гарантират, че
то е било проектирано и произведено в съответствие с опред
елените в член 4 изисквания.
б) производителите изготвят необходимата техническа доку
ментация и извършват или възлагат извършването на проце
дурата за вътрешен производствен контрол, в съответствие с
част А от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО;
в) когато в рамките на процедурата, посочена в буква б), е
доказано съответствието на ЕЕО с приложимите изисквания,
производителите изготвят декларация за съответствие с изиск
ванията на ЕС и нанасят „СЕ“ маркировката на готовия
продукт. Когато друго приложимо законодателство на Съюза
изисква прилагането на процедура за оценка на съот
ветствието, която е поне толкова строга, изпълнението на
изискванията по член 4, параграф 1 от настоящата
директива може да се докаже в рамките на тази процедура.
Може да се изготви единна техническа документация;
г) производителите съхраняват техническата документация и
декларацията на ЕС за съответствие в срок десет години от
пускането на ЕЕО на пазара;
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д) производителите извършват необходимото, за да гарантират,
че са въвели процедури, които осигуряват постоянното съот
ветствие на серийното производство. Промените в проекти
рането или характеристиките на продуктите и промените в
хармонизираните стандарти или в техническите специ
фикации, спрямо които е декларирано съответствието на
ЕЕО, трябва да се отчитат по целесъобразен начин;
е) производителите водят регистър на несъответстващото ЕЕО и
на иззетите продукти и информират дистрибуторите за това;
ж) производителите извършват необходимото, за да гарантират,
че на произведеното от тях ЕЕО е отбелязан неговият вид,
партида или сериен номер или друг елемент, който позволява
ЕЕО да бъде идентифицирано, или, когато размерът или
характерът на съответното ЕЕО не позволява това, да
гарантират, че изискваната информация фигурира на
опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;
з) производителите отбелязват името си, регистрираната си
търговска фирма или регистрираната си търговска марка и
адреса, на който може да се установи връзка с тях, на
самото ЕЕО или, когато това не е възможно, на опаковката
или в документ, който придружава ЕЕО. Като адрес трябва да
се посочи само едно място, на което може да се установи
връзка с производителя. Когато друго приложимо законода
телство на Съюза съдържа разпоредби за посочване на името
и адреса на производителя, които са поне толкова строги, се
прилагат тези разпоредби;
и) производителите, които допускат или имат основание да
смятат, че ЕЕО, което те са пуснали на пазара, не съответства
на настоящата директива, незабавно вземат необходимите
корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие,
да го изтеглят или да го изземат от пазара, ако това е целе
съобразно, и незабавно информират компетентните
национални органи на държавите-членки, в които са пред
ложили на пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни
сведения, по-специално относно несъответствието и взетите
корективни мерки;
й) въз основа на обосновано искане от компетентен национален
орган производителите му представят цялата информация и
документация, които са необходими за доказване на съот
ветствието на ЕЕО с настоящата директива, на език, който
може лесно да бъде разбран от съответния орган, и че те си
сътрудничат с този орган по негово искане във всяко действие,
предприето за осигуряване на съответствие с настоящата
директива за ЕЕО, пуснато от тях на пазара.
Член 8
Задължения на упълномощените представители
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— да съхранява декларацията за съответствие с изискванията
на ЕС и техническата документация на разположение на
националните надзорни органи за срок от десет години
след пускането на ЕЕО на пазара,
— въз основа на обосновано искане от компетентен
национален орган да предостави на този орган цялата
информация и документация, които са необходими за
доказване на съответствието на дадено ЕЕО с настоящата
директива,
— да си сътрудничи с компетентните национални органи,
ако поискат това, във всяко действие, което са предприели
за осигуряване на съответствие с настоящата директива за
включеното в пълномощията им ЕЕО.
Член 9
Задължения на вносителите
Държавите-членки гарантират, че:
а) вносителите пускат на пазара на Съюза само ЕЕО, съот
ветстващо на изискванията по настоящата директива;
б) вносителите, преди да пуснат дадено ЕЕО на пазара,
извършват необходимото, за да гарантират, че производителят
е провел подходяща процедура за оценяване на съответствието
и че те освен това гарантират, че производителят е изготвил
техническата документация, че на съответното ЕЕО е
поставена „СЕ“ маркировка и то е придружено от изискваните
документи и че производителят е спазил изискванията по
член 7, букви е) и ж);
в) когато даден вносител допуска или има основания да смята,
че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на член 4,
че вносителят не може да пуска това ЕЕО на пазара, преди да
е приведено в съответствие, и че вносителят информира за
това производителя и органите за надзор на пазара;
г) вносителите отбелязват името си, регистрираната си търговска
фирма или регистрираната си търговска марка и адреса, на
който може да се установи връзка с тях, на самото ЕЕО или,
когато това не е възможно, на опаковката или в документ,
който придружава ЕЕО. Когато друго приложимо законода
телство на Съюза съдържа разпоредби за посочване на името
и адреса на вносителя, които са поне толкова строги, се
прилагат тези разпоредби;

Държавите-членки гарантират, че:
а) всеки производител има възможност да определи свой упъл
номощен представител чрез писмено пълномощно. Пред
видените в член 7, буква а) задължения и изготвянето на
техническа документация не могат да влизат в пълномощията
на упълномощения представител;
б) упълномощеният представител изпълнява задачите, които са
определени в предоставеното му от производителя
пълномощно. С пълномощното на упълномощения пред
ставител се дава правото да извършва най-малко следното:

д) вносителите, за да се гарантира спазването на директива, водят
регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и
информират дистрибуторите за това;
е) вносителите, които допускат или имат основание да смятат, че
ЕЕО, което те са пуснали на пазара, не съответства на
настоящата директива, незабавно вземат необходимите
корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие,
да го изтеглят или изземат от пазара, ако това е целесъ
образно, и незабавно информират компетентните национални
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Член 11

органи на държавите-членки, в които са предложили на
пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни сведения, поспециално относно несъответствието и взетите корективни
мерки;

Случаи, при които задълженията на производителите се
прилагат и към вносителите и дистрибуторите

ж) вносителите за срок от десет години след пускането на ЕЕО на
пазара съхраняват на разположение на органите за надзор на
пазара копие от декларацията за съответствие с изискванията
на ЕС и гарантират, че при поискване техническата доку
ментация може да бъде представена на тези органи;

Държавите-членки гарантират, че всеки вносител или
дистрибутор има задълженията на производител по смисъла на
настоящата директива и трябва да изпълнява задълженията на
производителя по член 7, когато пуска ЕЕО на пазара под свое
име или своя търговска марка или когато променя вече пуснато
на пазара ЕЕО по начин, който може да засегне съответствието
на това ЕЕО с приложимите изисквания.

з) вносителите въз основа на обосновано искане от компетентен
национален орган му представят цялата информация и доку
ментация, които са необходими за доказване на съот
ветствието на ЕЕО с настоящата директива, на език, който
може лесно да бъде разбран от съответния орган, и че те си
сътрудничат с този орган по негово искане във всяко действие,
предприето за осигуряване на съответствие с настоящата
директива за ЕЕО, пуснато от тях на пазара.
Член 10
Задължения на дистрибуторите
Държавите-членки гарантират, че:
а) когато предоставят ЕЕО на пазара, дистрибуторите действат с
грижата на добър стопанин по отношение на приложимите
изисквания, по-специално като проверяват дали на това ЕЕО е
поставена „СЕ“ маркировка, дали е придружено от изиск
ваните документи на език, който може лесно да бъде
разбран от потребителите и другите крайни ползватели в
държавата-членка, където това ЕЕО се предоставя на пазара,
и дали производителят и вносителят са спазили всички
изисквания по член 7, букви ж) и з) и член 9, буква г);
б) когато даден дистрибутор допуска или има основания да
смята, че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на
член 4, посоченият дистрибутор не може да предоставя това
ЕЕО на пазара, преди да е приведено в съответствие, и че
посоченият дистрибутор информира за това производителя
или вносителя, както и органите за надзор на пазара;
в) дистрибуторите, които допускат или имат основание да
смятат, че ЕЕО, което те са предоставили на пазара, не съот
ветства на изискванията на настоящата директива, вземат
необходимите корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в
съответствие, да го изтеглят или изземат от пазара, ако това е
целесъобразно, и че те незабавно информират компетентните
национални органи на държавите-членки, в които са пред
ложили на пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни
сведения, по-специално относно несъответствието и взетите
корективни мерки;
г) въз основа на обосновано искане от компетентен национален
орган дистрибуторите представят на този орган цялата
информация и документация, които са необходими за
доказване на съответствието на ЕЕО с настоящата директива,
и че те си сътрудничат с този орган по негово искане във
всяко действие, предприето за осигуряване на съответствие с
настоящата директива за ЕЕО, предоставено от тях на пазара.

Член 12
Идентифициране на икономическите оператори
Държавите-членки гарантират, че за срок от десет години след
пускането на ЕЕО на пазара при поискване икономическите
оператори идентифицират пред органите за надзор на пазара
следното:
а) всеки икономически оператор, който им е доставял ЕЕО;
б) всеки икономически оператор, на който те са доставяли ЕЕО.
Член 13
Декларация за съответствие с изискванията на ЕС
1.
С декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се
обявява, че е доказано спазването на изискванията, установени
в член 4.
2.
Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се
съставя съгласно предвидения в приложение VI образец,
съдържа посочените в приложението елементи и подлежи на
актуализиране. Тя се превежда на езика или езиците,
изисквани от държавите-членки, в които този продукт е пуснат
или се предоставя на разположение на пазара.
Когато приложимото законодателство на Съюза изисква прила
гането на процедура за оценка на съответствието, която е поне
толкова строга, изпълнението на изискванията на член 4,
параграф 1 от настоящата директива може да се докаже в
рамките на тази процедура. Може да се изготви единна
техническа документация.
3.
Чрез съставянето на декларацията за съответствие с изиск
ванията на ЕС производителят поема отговорността за съот
ветствието на ЕЕО с настоящата директива.
Член 14
Основни принципи на „СЕ“ маркировката
Нанасянето на „СЕ“ маркировката се подчинява на общите
принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) №
765/2008.
Член 15
Правила и условия за нанасянето на „СЕ“ маркировката
1.
„СЕ“ маркировката се нанася на готовото ЕЕО или на
табелката с техническите му данни и трябва да бъде видима,
четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не
може да бъде гарантирано поради естеството на продукта, тя
се поставя върху опаковката или върху придружаващите
документи.
2.
„СЕ“ маркировката се нанася преди пускането на ЕЕО на
пазара.
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3.
Въз основа на съществуващите механизми държавитечленки осигуряват правилното прилагане на режима за „СЕ“
маркировката и предприемат целесъобразни действия при
неправилна употреба на „СЕ“ маркировка. Освен това
държавите-членки трябва да предвидят санкции за нарушенията,
като за тежките нарушения могат да се предвидят наказателни
санкции. Тези санкции трябва да бъдат съразмерни с тежестта на
нарушението и ефективно да предотвратяват неправомерната
употреба на маркировката.
Член 16

L 174/97

Член 20
Делегиране на правомощия
1.
Правомощията да приема делегираните актове, посочени в
член 4, параграф 2, член 5, параграф 1 и член 6, се предоставят
на Комисията за срок от 5 години след 21 юли 2011 г.
Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия
най-късно 6 месеца преди изтичането на 5-годишния период.
Делегирането на правомощие се подновява автоматично за
срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският
парламент или Съветът го оттегли в съответствие с член 21.

Презумпция за съответствие
1.
При липса на доказателства за противното държавитечленки приемат по презумпция, че ЕЕО, на което е нанесена
„СЕ“ маркировка, съответства на изискванията по настоящата
директива.
2.
Материалите, компонентите и електрическото и елек
тронното оборудване, които са преминали успешно изпитвания
или измервания, доказващи съответствие с изискванията на член
4, или които са били подложени на оценка съгласно хармони
зираните стандарти, чиито заглавия са били публикувани в
Официален вестник на Европейския съюз, се смятат по
презумпция за съответстващи на изискванията на настоящата
директива.

2.
След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно
уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.
3.
Правомощията за приемане на делегирани актове се пре
доставят на Комисията при спазване на условията, установени в
членове 21 и 22.
Член 21
Оттегляне на делегирането
1.
Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф
2, член 5, параграф 1 и член 6, може да бъде оттеглено по всяко
време от Европейския парламент или от Съвета.

Член 17
Официално възражение срещу хармонизиран стандарт
1.
Когато държава-членка или Комисията прецени, че даден
хармонизиран стандарт не отговаря напълно на изискванията,
които обхваща и които са установени в член 4, Комисията
или държавата-членка поставя въпроса пред комитета, създаден
съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, като представя своите
аргументи. Комитетът предоставя становището си незабавно след
консултация със съответните европейски органи по стандар
тизация.
2.
В зависимост от становището на комитета Комисията
решава да публикува, да не публикува, да публикува с огра
ничение, да запази, да запази с ограничение или да оттегли
позоваванията на съответния хармонизиран стандарт в
Официален вестник на Европейския съюз.
3.
Комисията информира съответния европейски стандартиза
ционен орган и, при необходимост, отправя искане за прераз
глеждане на въпросния хармонизиран стандарт.
Член 18
Надзор на пазара и контрол на ЕЕО, което влиза на пазара
на Съюза
Държавите-членки осъществяват надзор на пазара съгласно
членове 15—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Член 19
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно
член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет
по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.
Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе
решение дали да оттегли делегирането на правомощие, пред
приема действия да уведоми другата институция и Комисията в
разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва
делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както
и евентуалните причини за оттеглянето.
3.
Решението за оттегляне прекратява делегирането на право
мощията, посочени в него. Решението поражда действие
незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението
не засяга действителността на делегираните актове, които вече
са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 22
Възражения срещу делегираните актове
1.
Европейският парламент или Съветът могат да възразят
срещу делегирания акт в срок от два месеца от датата на ноти
фикацията.
По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този
срок се удължава с два месеца.
2.
Ако до изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито
Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу деле
гирания акт, той се публикува в Официален вестник на Евро
пейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.
Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален
вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането
на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са
информирали Комисията за намерението си да не повдигат
възражения.
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3.
Ако Европейският парламент или Съветът направи
възражение срещу делегирания акт, той не влиза в сила. Инсти
туцията, която представи възражения, посочва причините за
възраженията срещу делегирания акт.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 23

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното право, които те
приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Санкции
Държавите-членки установяват правила за санкциите, които се
прилагат при нарушения на националните разпоредби, приети
съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими
мерки, за да осигурят изпълнението на тези правила. Пред
видените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и
възпиращи. Държавите-членки съобщават текстовете на тези
разпоредби на Комисията до 2 януари 2013 г. и я уведомяват
незабавно за всички последващи изменения в тях.
Член 24
Преглед
1.
Не по-късно от 22 юли 2014 г. Комисията разглежда
необходимостта от изменение на обхвата на настоящата
директива по отношение на електрическото и електронното
оборудване, посочено в член 2, и представя доклад за това на
Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е необ
ходимо, от законодателно предложение за допълнителни
изключения във връзка с ЕЕО.
2.
Не по-късно от 22 юли 2021 г. Комисията извършва общ
преглед на настоящата директива и представя доклад на Евро
пейския парламент и на Съвета, придружен, ако е необходимо,
от законодателно предложение.
Член 25

Член 26
Отмяна
Директива 2002/95/ЕО, изменена с актовете, които са посочени
в приложение VII, част А, се отменя считано от 3 януари
2013 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки
относно сроковете за транспониране в националното право и
за прилагане на директивата, посочени в приложение VII, част Б.
Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на
настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съот
ветствието в приложение VIII.
Член 27
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 28
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2011 година.

Транспониране
1.
Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от
2 януари 2013 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези
разпоредби.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Категории ЕЕО в обхвата на настоящата директива
1. Големи битови уреди
2. Малки битови уреди
3. Информационно и далекосъобщително оборудване
4. Потребителски уреди
5. Осветителни уреди
6. Електрически и електронни инструменти
7. Играчки и уреди за развлекателни и спортни цели
8. Медицински изделия
9. Прибори за контрол и управление, включително промишлени прибори за контрол и управление
10. Автомати
11. Друго ЕЕО, което не е включено в никоя от категориите по-горе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Ограничени вещества, посочени в член 4, параграф 1, и максимални стойности на тегловната концентрация в
еднородните материали
Олово (0,1 %)
Живак (0,1 %)
Кадмий (0,01 %)
Шествалентен хром (0,1 %)
Полибромирани бифенили (PBB) (0,1 %)
Полибромирани дифенилетери (PBDE) (0,1 %)
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Случаи на употреба, освободена от ограничението по член 4, параграф 1
Освобождаване

Обхват и дати на прилагане

1

Живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи,
който не превишава (на горелка):

1, a)

За целите на общото осветление < 30 W: 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
горелка могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г. до 31 декември
2012 г.; 2,5 mg на горелка трябва да бъдат
използвани след 31 декември 2012 г.

1, б)

За целите на общото осветление ≥ 30 W и < 50 W: 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
горелка могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г.

1, в)

За целите на общото осветление ≥ 50 W и < 150 W:
5 mg

1, г)

За целите на общото осветление ≥ 150 W: 15 mg

1, д)

За целите на общото осветление с кръгла или квадратна
форма на конструкцията и диаметър на тръбата ≤ 17 mm

1, е)

За специални цели: 5 mg

2, a)

Живак в двуцокълни линейни луминесцентни лампи за
целите на общото осветление, който не превишава (за
една лампа):

2, a), 1)

Трилентов луминофор с нормална продължителност на
експлоатация и диаметър на тръбата < 9 mm (например
T2): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 4 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31 декември
2011 г.

2, a), 2)

Трилентов луминофор с нормална продължителност на
експлоатация и диаметър на тръбата ≥ 9 mm и ≤
17 mm (например T5): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31 декември
2011 г.

2, a), 3)

Трилентов луминофор с нормална продължителност на
експлоатация и диаметър на тръбата > 17 mm и ≤
28 mm (например T8): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
лампа могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г.

2, a), 4)

Трилентов луминофор с нормална продължителност на
експлоатация и диаметър на тръбата > 28 mm
(например T12): 5 mg

Изтича на 31 декември 2012 г.; 3,5 mg на
лампа могат да бъдат използвани след
31 декември 2012 г.

2, a), 5)

Трилентов луминофор с нормална продължителност на
експлоатация (≥ 25 000 часа): 8 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.; 5 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31 декември
2011 г.

2, б)

Живак в други луминесцентни лампи, който не превишава
(на лампа):

2, б), 1)

Линейни халофосфатни лампи с диаметър на тръбата
> 28 mm (например T10 и T12): 10 mg

Изтича на 13 април 2012 г.

2, б), 2)

Нелинейни халофосфатни лампи (всички диаметри):
15 mg

Изтича на 13 април 2016 г.

2, б), 3)

Нелинейни лампи с трилентов луминофор и диаметър на
тръбата > 17 mm (например T9)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

2, б), 4)

Лампи за целите на друго общо осветление и за специални
цели (например индукционни лампи)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 7 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.
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3

Живак в луминесцентни лампи със студен катод и в луми
несцентни лампи с външни електроди (CCFL и EEFL) за
специални цели, който не превишава (на лампа):

3, a)

Малка дължина (≤ 500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 3,5 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

3, б)

Средна дължина (> 500 mm и ≤ 1 500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 5 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

3, в)

Голяма дължина (> 1 500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 13 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, a)

Живак в други газоразрядни лампи с ниско налягане (на
лампа)

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, б)

Живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи с
натриеви пари) за целите на общото осветление, който
не превишава (на горелка) в лампи с подобрен индекс
на цветопредаване Ra > 60:

4, б) - I

P ≤ 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, б) - II

155 W < P ≤ 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, б) - III

P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, в)

Живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи
с натриеви пари) за целите на общото осветление, който
не превишава (на горелка):

4, в) - I

P ≤ 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 25 mg на жичка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, в) - II

155 W < P ≤ 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, в) - III

P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември
2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4, г)

Живак в живачни лампи с високо налягане (лампи с
живачни пари) (HPMV)

Изтича на 13 април 2015 г.

4, д)

Живак в металхалогенни лампи (MH)

4, е)

Живак в други газоразрядни лампи за специални цели,
непосочени в настоящото приложение

5, a)

Олово в стъклото на електроннолъчеви тръби

5, б)

Олово в стъклото на луминесцентни лампи, чието
тегловно съдържание не превишава 0,2 %
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6, a)

Олово като легиращ елемент за инструментална стомана и
в поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово
до 0,35 %

6, б)

Олово като легиращ елемент за сплави на алуминия с
тегловно съдържание на олово до 0,4 %

6, в)

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %

7, a)

Олово в припой за висока температура на топене (т.е.
сплави на оловото с 85 % или повече тегловно
съдържание на олово)

7, б)

Олово в припои за сървъри, системи от запаметяващи
устройства и масиви от запаметяващи устройства,
мрежово инфраструктурно оборудване за комутиране на
пакети, предаване на сигнали и на данни и мрежово
управление за целите на далекосъобщенията

7, в) - I

Електрически и електронни компоненти, съдържащи
олово в стъклен или керамичен диелектрик, различен от
керамичния диелектрик на кондензатори (например
пиезоелектрични елементи) или в химични съединения,
представляващи стъклена или керамична матрица

7, в) - II

Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за
номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC,
или по-високо

7, в) - III

Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за
номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V AC
или 250 V DC

Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата
може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2013 г.

8, a)

Кадмий и химичните му съединения в топлинни защити с
полимерна сачма с еднократно действие

Изтича на 1 януари 2012 г. и след тази дата
може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2012 г.

8, б)

Кадмий и съединенията му в електрически контакти

9

Шествалентен хром като антикорозионна добавка в
охлаждащата система от въглеродна стомана в абсор
бционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в
охлаждащия разтвор

9, б)

Олово в лагерни черупки и втулки за компресори с
хладилен агент за системи за отопление, вентилация и
климатични и хладилни (HVACR) инсталации

11, a)

Олово, използвано в системи с контактни изводи,
съвместими с технологията C-press

Може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември
2010 г.

11, б)

Олово, използвано в системи, различни от системите с
контактни изводи, съвместими с технологията C-press

Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата
може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2013 г.

12

Олово като материал за покритие при пръстенообразни
топлопроводими модули от типа c-ring

Може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември
2010 г.

13, a)

Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

13, б)

Кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла,
използвани за еталонни отразители

14

Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента, за
свързването на изводите и корпуса на микропроцесори с
тегловно съдържание на олово над 80 % и под 85 %

Изтекло на 1 януари 2011 г. и след тази дата
може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари 2011 г.
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15

Олово в припой за създаване на надеждна електрическа
връзка между полупроводниковия кристал и носещата
част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

16

Олово, съдържащо се в прави лампи с нажежаема
спирала, чиито тръби са със силикатно покритие

17

Оловен халогенид, използван като агент на излъчване в
газоразрядните лампи с висок интензитет (HID), предназ
начени за употреба в професионалната репрография

18, a)

Олово като активатор в луминесциращия прах (максимум
1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни
лампи, използвани като специални лампи за репрогра
фиране чрез диазотипия, литография, уреди за улавяне
на насекоми, уреди за фотохимични и лечебни процеси,
съдържащи луминофори като SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

18, б)

Олово като активатор в луминесциращия прах (максимум
1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни
лампи, използвани като лампи за солариуми, съдържащи
луминофори като BSP(BaSi2O5:Pb)

19

Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични
съединения като основна амалгама и с PbSn-Hg като
спомагателна амалгама във висококомпактните енергоспес
тяващи лампи (ESL)

Изтекло на 1 юни 2011 г.

20

Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване на
предните и задните подложки на плоските луминесцентни
лампи, предназначени за употреба в екрани с течни
кристали (LCD)

Изтекло на 1 юни 2011 г.

21

Олово и кадмий в печатарските мастила за нанасяне на
емайлови покрития върху стъкла, като боросиликатно
стъкло и натриево-калциево силикатно стъкло

23

Олово в окончателни покрития на елементи със ситна
стъпка, различни от съединители със стъпка 0,65 mm
или по-малка

24

Олово в припой за запояване към машинно обработените
дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и
многослойните керамични кондензатори на основата на
планарна матрица

25

Оловен оксид в екрани с електронни излъчватели с
повърхностна проводимост (SED), които се използват в
конструктивни елементи, по-специално в стъклоприпоя
и фритования пръстен

26

Оловен оксид в стъклената колба на лампи за черна
светлина (BLB)

Изтекло на 1 юни 2011 г.

27

Оловни сплави като припой за преобразуватели, които се
използват във високоговорители с висока мощност (пред
назначени за работа в течение на няколко часа при нива
на акустична мощност от 125 dB ниво на звуковото
налягане и повече)

Изтекло на 24 септември 2010 г.

29

Олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно
приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) от Директива
69/493/ЕИО на Съвета (1)

30

Сплави на кадмия под формата на спойки за елек
трическа/механична връзка на електрически проводници,
разположени директно върху звуковата намотка в преоб
разувателите, използвани в мощните високоговорители с
нива на звуковото налягане от 100 dB (A) и повече

31

Олово в материалите на спойките в плоските луминес
центни лампи без живак (които например се използват в
течнокристалните екрани, в декоративното или промиш
леното осветление)

32

Оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на
прозоречни модули за аргонови и криптонови газо
разрядни тръби за лазери

Изтича на 1 септември 2013 г.

Изтекло на 1 януари 2011 г.

Може да бъде използвано в резервни части за
ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септември
2010 г.

BG

1.7.2011 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Освобождаване

33

Олово в припой за запояване на тънки медни жички с
диаметър 100 μm или по-малък в силови трансформатори

34

Олово в тример-потенциометри на основата на металоке
рамика (кермет)

36

Живак, използван като инхибитор срещу разпрашване на
катода при постояннотокови плазмени дисплеи със
съдържание до 30 mg на дисплей

37

Олово в покритието на високоволтови диоди на основата
на маса от стъкло, легирано с цинков борат

38

Кадмий и кадмиев оксид в дебелослойни пасти,
използвани върху берилиев оксид, запоен с алуминий

39

Кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа на
съединения II-VI (< 10 μg Cd за mm2 светлоизлъчваща
площ) за използване в твърдотелни осветителни или
дисплейни системи

(1) ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.
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Изтекло на 1 юли 2010 г.

Изтича на 1 юли 2014 г.
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Случаи на употреба, освободена от ограничението по член 4, параграф 1, отнасяща се по-специално до
медицинските изделия и приборите за контрол и управление
Оборудване, което използва йонизиращи лъчения или което е предназначено за откриване на йонизиращи лъчения
1. Олово, кадмий и живак в детектори за йонизиращо лъчение
2. Оловосъдържащи лагери в рентгеновите тръби
3. Олово в уредите за усилване на електромагнитното излъчване: микроканални и капилярни плочи
4. Олово в стъклените фрити на рентгеновите тръби и усилвателите на изображение, както и олово в свързващото
вещество на стъклените фрити за производство на газови лазери и електровакуумни лампи, които преобразуват
електромагнитното излъчване в електрони
5. Олово в екраните за защита от йонизиращи лъчения
6. Олово в предметите за изпитване с рентгенови лъчи
7. Кристалите на оловния стеарат за дифракция на рентгенови лъчи
8. Източници с радиоактивни изотопи на кадмия за преносими спектрометри с рентгенова флуоресценция
Сензори, детектори и електроди
1а. Олово и кадмий в йоноизбирателни електроди, включително стъкло за рН електроди
1б. Оловни аноди в електрохимичните кислородни датчици
1в. Олово, кадмий и живак в детекторите за инфрачервени лъчи
1г. Живак в еталонните електроди: живачен хлорид с ниско съдържание на хлорид, живачен сулфат и живачен оксид
Други
9. Кадмий в хелиево-кадмиевите лазери
10. Олово и кадмий в лампите на спектрометрите с атомна абсорбция
11. Олово в сплави като свръхпроводник и топлопроводящ материал в оборудването за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
12. Олово и кадмий в металните връзки към свръхпроводящи материали при оборудването за ядрено-магнитен резонанс и
за свръхпроводящите квантови интерферентни датчици (SQUID).
13. Олово в противотежести
14. Олово в пиезоелектричните монокристални материали за ултразвукови преобразуватели
15. Олово в припоите за свързване чрез спойки на ултразвукови преобразуватели
16. Живак в мостове с висока точност за измерване на загуби и капацитет, както и във високочестотни комутатори и
релета с висока честота в приборите за контрол и управление, в количества, които не превишават 20 mg живак на
един комутатор или реле
17. Олово в припоите в преносимите дефибрилатори за спешни случаи
18. Олово в припоите в инфрачервените модули за проектиране на изображения с високо качество, чувствителни в обхвата
8—14 μm
19. Олово в течнокристалните силициеви (LCoS) екрани
20. Кадмий във филтрите за измерване на рентгеновите лъчения

1.7.2011 г.

1.7.2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Заявления за предоставяне, подновяване или отнемане на освобождаване, както е посочено в член 5
Заявленията за освобождаване, подновяване на освобождаване или, mutatis mutandis, за отнемане на освобождаване могат да
се подават от производител, упълномощен представител на производителя или от икономически оператор във веригата на
доставки и включват най-малко следните елементи:
а) името, адреса и данните за контакт на заявителя;
б) информация за материала или компонента и специфичните начини на употреба на веществото в материала и
компонента, за който се иска освобождаване от изискванията или отнемане на правото на освобождаване, и
неговите конкретни характеристики;
в) проверима и подкрепена с позовавания обосновка за освобождаването или неговото отнемане, в съответствие със
съображенията, посочени в член 5;
г) анализ на възможни алтернативни вещества, материали или форми въз основа на целия жизнен цикъл, включително,
когато е налице, информация относно независима изследователска дейност, партньорска оценка и развойни дейности от
страна на заявителя, както и анализ на наличието на такива алтернативи;
д) информация за евентуална подготовка за повторна употреба, рециклиране на материали от отпадъчното ЕЕО,
разпоредби за подходящото третиране на отпадъци в съответствие с приложение II към Директива 2002/96/ЕО;
е) друга значима информация;
ж) предложените действия за разработване, искане за разработването и/или прилагане на възможни алтернативи, вклю
чително и график за тези действия от страна на заявителя;
з) където е уместно, посочване на информацията, която следва да бъде считана за частна, заедно с обосновка, която може
да бъде проверена;
и) при подаване на заявление за освобождаване, предложение за точна и ясна формулировка на правото на освобождаване;
й) резюме на заявлението.

L 174/107

L 174/108
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС
1. № … (единен идентификационен номер на ЕЕО):
2. Име и адрес на производителя или на упълномощения му представител:
3. За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено производителят (или лицето, което извършва
монтажа):
4. Обект на декларацията (описание на ЕЕО, което позволява проследяването на операциите по цялата верига. При
необходимост може да се добави снимка):
5. Обектът на декларацията, който е описан по-горе, е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и
електронното оборудване (*):
6. Когато това е приложимо — наименованията на използваните хармонизирани стандарти или техническите специ
фикации, спрямо които се декларира съответствието:
7. Допълнителна информация:
Подпис за или от името на: ................................................................................................
..............................................................................
(място и дата на издаване):
(име, длъжност) (подпис):

(*) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

1.7.2011 г.

1.7.2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ЧАСТ А
Отменената директива с последователните ѝ изменения
(посочена в член 26)

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19)

Решение 2005/618/ЕО на Комисията

(ОВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 65)

Решение 2005/717/ЕО на Комисията

(ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 48)

Решение 2005/747/ЕО на Комисията

(ОВ L 280, 25.10.2005 г., стр. 18)

Решение 2006/310/ЕО на Комисията

(ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 38)

Решение 2006/690/ЕО на Комисията

(ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 47)

Решение 2006/691/ЕО на Комисията

(ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 48)

Решение 2006/692/ЕО на Комисията

(ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 50)

Директива 2008/35/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета

(ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 67)

Решение 2008/385/ЕО на Комисията

(ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 9)

Решение 2009/428/ЕО на Комисията

(ОВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 32)

Решение 2009/443/ЕО на Комисията

(ОВ L 148, 11.6.2009 г., стр. 27)

Решение 2010/122/ЕС на Комисията

(ОВ L 49, 26.2.2010 г., стр. 32)

Решение 2010/571/ЕС на Комисията

(ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 28)

ЧАСТ Б
Списък на сроковете за транспониране в националното право
(посочен в член 26)

Срок за транспониране

Директива

2002/95/ЕО

12 август 2004 г.

2008/35/ЕО

—

L 174/109
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Таблица на съответствието
Директива 2002/95/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграфи 1 и 2, приложение I

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4, уводна част

—

Член 2, параграф 4

Член 3, буква а)

Член 3, точки 1 и 2

Член 3, буква б)

—

—

Член 3, точки 6—28

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, приложение II

—

Член 4, параграфи 3 и 4

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 6

Член 4, параграф 3

—

Член 5, параграф 1, уводна част

Член 5, параграф 1, уводна част

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 1, буква а), първо и трето тире

—

Член 5, параграф 1, буква а), второ тире
Член 5, параграф 1, буква а), последна алинея

Член 5, параграф 1, буква в)

Член 5, параграф 1, буква б)

—

Член 5, параграф 2
Член 5, параграфи 3—6

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 7

—

Член 5, параграф 8

Член 6а

Член 6а

—

Членове 7—18

Член 7

Членове 19—22

Член 8

Член 23

Член 9

Член 25

—

Член 26

Член 10

Член 27

Член 11

Член 28

—

Приложения I—II

Приложение, точки 1—39

Приложение III, точки 1—39

—

Приложения IV, V, VI—VIII

1.7.2011 г.

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2011 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)
Официален вестник на ЕС, серии L + С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

1 100 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на DVD

на 22 официални езика на
ЕС

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

770 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
DVD (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

400 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно
издание на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

300 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език(езици) в
зависимост от конкурса

50 EUR за годишен
абонамент

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз,
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C
(Информация и известия).
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г.,
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се
разпространяват отделно.
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в едно общо многоезиково DVD.
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз.

Продажби и абонаменти
Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на
Европейския съюз, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители.
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвителните законодателни актове.
За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu
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