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КРАТКА ОБОСНОВКА

Стоковите пазари са коренно различни от обикновените финансови пазари. Възможно е 
да се живее, без човек да е пряко засегнат от цената на акциите и облигациите, но не е 
възможно да се живее, без човек да е засегнат от цената на храните или енергията. 
Стоковите деривати, под формата на договори, които определят цена за бъдеща 
доставка, предхождат финансовите пазари. Стоковите пазари възникнаха от 
основателната нужда на производителите и потребителите на суровини, 
селскостопански продукти и енергия да се защитят от фактори извън техния контрол, 
които оказват влияние върху цените. Растежът на финансовите пазари обаче 
означаваше, че през последното десетилетие стоките се присъединиха към облигациите 
и акциите като „инвестиционни активи“. 

Промените на свързаните със стоки пазари са критични и трябва да бъдат щателно 
наблюдавани и регулирани, ако целта е да се предотвратят драматични ситуации, като 
например гладните бунтове през 2008 г., когато безпрецедентно големите колебания на 
цените на хранителните стоки породиха осезаема и непосредствена заплаха за 
основните права на човека за значителна част от световното население. Изострените 
колебания на стоковите пазари и ценовите равнища, които изглежда не са свързани с 
основните разходи за добив и баланса между търсенето и предлагането през последните 
десет години, действително създадоха разрушителни и дълготрайни отрицателни 
външни фактори, разходите за които биха могли да бъдат много по-големи от общия 
размер на официалната помощ за развитие за същия период.

Често се твърди, че последните тенденции, свързани със стоковите пазари, и по-
конкретно динамиката на цените на стоките отразяват икономическите основи, които се 
ръководят от търсенето и предлагането, и по-специално, от нарастващото търсене от 
страна на бързо развиващите се нововъзникващи икономики, бързото развитие на 
агрогоривата, както и външните сътресения, като например засушавания, наводнения 
или политическо напрежение. Според този възглед, спекулацията и финансовите 
пазари като цяло оказват слабо или никакво отрицателно влияние върху 
ценообразуването на стоковите пазари, а напротив, осигуряват необходимата 
ликвидност, която се изисква, за да се гарантира по-ефективен процес на определяне на 
цените. В рязък контраст с този възглед често се твърди, че спекулацията се е 
превърнала в „основен двигател“ на последните тенденции, които се наблюдават в 
цените на стоките. Въпреки че въпросът за „двигателя“ остава спорен в академичната и 
институционалната литература, има все повече доказателства, потвърдени от няколко 
от най-новите емпирични проучвания, които подчертават значимата деформираща и 
разрушителна роля на финансиализацията на търговията със стоки, независимо от това 
дали се предполага, че договорите за стокови деривати ръководят „спот цените“ или 
обратно.  

Два модела осигуряват наистина необорими доказателства за съществената роля на 
финансиализацията на стоковите пазари. Както наскоро подчерта Конференцията на 
ООН за развитие и търговия (UNCTAD), „инвестициите в стоки се превърнаха в общ 
елемент на структурата на по-големите инвеститорски портфейли, което съвпада 
със значително увеличение на активите в рамките на управлението на стоковите 
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индекси. (…) Следователно обемът на търгуваните на борсата деривати на 
стоковите пазари сега е от 20 до 30 пъти по-голям от физическото производство“.
Освен това през последните десет години корелациите на цените между стоковите и 
капиталовите пазари се увеличиха значително, като осигуриха допълнителна подкрепа 
за идеята, че съществуват финансови фактори, които обуславят тази структурна 
промяна.

Същественото е, че въпреки горепосочените противоречия, съществува широк 
консенсус относно липсата на изчерпателна и подробна информация, необходима за 
съставянето на цялостна оценка за ефективното въздействие на бързата 
финансиализация на търговията със стоки през последното десетилетие.  Както Г-20 
призна многократно, действително липсва прозрачност и контрол върху свързаните със 
стоки физически и финансови пазари, в резултат на което няма пълна представа за 
важните данни, които са необходими за по-добро наблюдение и регулиране на 
свързаните със стоки пазари, като например равнищата на материалните запаси и 
размера на финансовите позиции, заети от търговските и нетърговските участници. 

Предвид изключителната важност на стоките няма съмнение, че една цялостна 
стратегия на ЕС за сътрудничество за устойчиво развитие следва да бъде придружена 
от по-прозрачни и по-добре регулирани стокови пазари в ЕС и по света. Тази 
необходимост е от особено значение в ЕС, където свързаните със стоки финансови 
пазари са по-слабо регулирани отколкото в САЩ. 

Преработените предложения на Комисията относно Директивата и Регламента относно 
пазарите на финансови инструменти (ДПФИ и РПФИ) включват разпоредби с 
изричната цел да се разгледа необходимостта от засилване на надзора и регулирането 
на свързаните със стоки финансови пазари. Тези предложения предвиждат, по-
конкретно, ограничения на позициите или алтернативни механизми (член 59) за 
свързаните със стоки деривативни финансови инструменти, което е добър ход, ако 
общата цел е да се улесни определянето на цените и ефикасното хеджиране на ценовите 
рискове, на които са изложени производителите и потребителите, и следователно, да се 
предотвратят и коригират балоните с цените на активите и други деформации. Като 
едно необходимо допълнение към ограниченията на позициите, предложенията  
въвеждат изисквания за докладване по категории търговци до пазара и регулаторите 
(член 60). Трябва да се отбележи също заличаването на действащото понастоящем 
пълно освобождаване от ДПФИ за търговците на стокови пазари. Тези разпоредби 
представляват стъпка в правилната посока, но трябва и може да се направи повече. За 
тази цел докладчикът по настоящото проектостановище счита, че в рамките на 
преразглеждането на ДПФИ/РПФИ трябва да бъдат разгледани три общи въпроса от 
Европейския парламент. 

1. Строго ограничаване на изключенията от ДПФИ, с цел всички свързани със 
стоките участници да бъдат включени в рамките на обхвата на регламента.

2. Укрепване на разпоредбите за ограниченията на позициите (ДПФИ – член 59).

3. Засилване на правомощията на регулаторите за намеса в специфични продукти 
или дейности (РПФИ, членове 31, 32 и 35).
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Измененията, предложени от докладчика в настоящото проектостановище, 
възнамеряват да разгледат тези три въпроса, с цел да се подобри функционирането и 
прозрачността на свързаните със стоки европейски пазари и същевременно да се даде 
ценен принос за изпълнението на общите цели на стратегията на Съюза за 
сътрудничеството за развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) „сделки на добросъвестно 
хеджиране“ са сделките, определени в 
Директива [новата ДПФИ]

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) „прекомерна спекулация“ е 
търговска дейност, определена в 
Директива [новата ДПФИ]

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
имената и броя на купените или 
продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

3. В отчетите се съдържат, по-специално 
вида, класа активи, имената и броя на 
купените или продадените инструменти, 
количеството, датите и времето на 
изпълнението, както и цените, по които 
са сключени сделките, указание за 
идентификация на клиентите, от чието 
име инвестиционният посредник е 
сключил сделка, указание за 
идентификация на лицата и на 
компютърния алгоритъм в 
предприятието—инвестиционен 
посредник, които отговарят за 
решението да се инвестира и да бъде 
сключена сделката, и средствата за 
идентификация на въпросните 
инвестиционни посредници. Освен 
това, за сделки, свързани със стокови 
деривати, докладът посочва дали 
тези сделки могат да се 
квалифицират като сделки на 
добросъвестно хеджиране. За сделки, 
които не са сключени на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, в докладите се 
съдържа също указание за 
идентификация на видовете сделки в 
съответствие с мерките, които трябва да 
бъдат приети по силата на член 19, 
параграф 3, буква а) и член 20, параграф 
3, буква а).

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) критериите за определяне на 
сделките на добросъвестно 
хеджиране, свързани със стоката, и 
свързаните доказателства, изисквани 
от инвестиционните посредници в 
подкрепа на твърденията им, че 
сделката отговаря на определените 
критерии.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на ЕОЦКП за временна
намеса

Правомощия на ЕОЦКП за намеса

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея;

а) целта на предложената намеса е да 
бъде отстранена заплаха за защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране, икономическата 
полза и почтеността на финансовите 
пазари или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на част 
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от нея;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След като получи уведомление за 
мярка по член 83, параграф 5 от 
Директива [новата ДПФИ], ЕОЦКП 
регистрира мярката и нейната 
обосновка. Що се отнася до мерките, 
взети в приложение на член 72, 
параграф 1, буква е) и буква ж) от 
Директива [новата ДПФИ], той 
поддържа и публикува на своя уебсайт 
база данни с резюмета на влезлите в 
сила мерки, включително подробна 
информация за лицето или съответната 
категория лица, приложимите 
финансови инструменти, всички 
количествени мерки или прагове като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, без да 
достигат лимита, всички изключения в 
тази област, както и основанията за тези 
мерки.

2. След като получи уведомление за 
мярка по член 83, параграф 5 от 
Директива [новата ДПФИ], ЕОЦКП 
регистрира мярката и нейната 
обосновка. Що се отнася до мерките, 
взети в приложение на член 72, 
параграф 1, буква е) и буква ж) от 
Директива [новата ДПФИ], той 
поддържа и публикува на своя уебсайт 
база данни с резюмета на влезлите в 
сила мерки, включително подробна 
информация за лицето или съответната 
категория лица, приложимите 
финансови инструменти, всички 
количествени и качествени мерки или 
прагове като например максималния 
брой договори и пазарните и 
теоретичните стойности на 
брутните и отворените позиции, 
които лицата могат да сключват, без да 
достигат лимита, всички изключения в 
тази област, както и основанията за тези 
мерки.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 9, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и когато
всички условия по параграф 2 са 
изпълнени, ЕОЦКП предприема една 
или повече от следните мерки:

1. В съответствие с член 9, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и когато
някое от условията по параграф 2 е 
изпълнено, ЕОЦКП предприема една 
или повече от следните мерки:

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице да предприеме стъпки за 
намаляване на размера на позицията или 
експозицията;

б) след анализ на получената 
информация изисква от съответното 
лице или клас инвеститори да 
предприеме стъпки за намаляване на 
размера на позицията или експозицията;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) огранича способността на дадено 
лице да сключва сделки със стоков 
дериват.

в) огранича способността на дадено 
лице да сключва сделки със стоков 
дериват или забранява нови класове 
договори.

Or. en



PE489.531v02-00 10/15 PA\902734BG.doc

BG

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП взема решение по параграф 1 
само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

Без да се засягат мерките, предвидени 
в член 59 от Директивата новата 
ДПФИ , ЕОЦКП взема решение по 
параграф 1 само ако е изпълнено едно 
или повече от следните условия:

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), са взети с цел 
преодоляване на заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически стоки или за стабилността на 
финансовата система в Съюза или част 
от нея;

а) мерките, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), са взети с цел 
преодоляване на заплаха за 
ефективното и правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически стоки, който включва 
прекомерна спекулация и 
манипулиране на пазара, увеличаване 
на нестабилността или изкривяване 
на ценообразуването, или заплаха за 
стабилността на финансовата система в 
Съюза или част от нея;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доколко мярката допринася за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за режима на доставката на физически 
стоки или за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или част от 
нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните органи 
да следят заплахата;

а) допринася за преодоляването на 
заплахата за ефективното и правилно 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за режима на 
доставката на физически стоки или за 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или част от нея или ще 
подобри способността на компетентните 
органи да следят заплахата;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доколко мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите пазари 
— включително чрез намаляване на 
ликвидността на тези пазари или чрез 
създаване на несигурност за 
участниците на пазара, — което да е 
непропорционално високо спрямо 
ползите от въвеждането на мярката.

в) дали мярката не оказва отрицателно 
влияние върху ефективността на 
финансовите пазари — включително 
чрез намаляване на ликвидността, 
изисквана от сделките на 
добросъвестно хеджиране на тези 
пазари, или чрез създаване на 
несигурност за участниците на пазара, 
— което да е непропорционално високо 
спрямо ползите от въвеждането на 
мярката.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 
компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 
подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 
например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както и 
основанията за тези мерки.

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП уведомява съответните 
компетентни органи за мярката, която 
планира. При искане по параграф 1, 
буква а) или б) в уведомлението се 
съдържа самоличността на лицето или 
лицата, към които е било отправено, и 
подробностите и основанията за 
искането. В случай на мярка по 
параграф 1, буква в) в уведомлението се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени и 
качествени мерки като например 
максималния брой договори и 
стойността на брутните или 
отворените позиции, които лицата 
могат да сключват, както и основанията 
за тези мерки.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени мерки като 

6. ЕОЦКП публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение за въвеждане 
или удължаване на срока на мярка по 
параграф 1, буква в). В известието се 
съдържа подробна информация за 
лицето или съответната категория лица, 
приложимите финансови инструменти, 
съответните количествени и 
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например максималния брой договори, 
които лицата могат да сключват, както и 
основанията за тези мерки.

качествени мерки като например 
максималния брой договори и 
стойността на брутната или 
отворената позиция, които лицата 
могат да сключват, както и основанията 
за тези мерки.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за уточняване 
на критериите и факторите, които 
трябва да бъдат взети предвид от 
ЕОЦКП, за да определи кога възниква 
посочената в параграф 2, буква а)
заплаха по отношение на защитата 
на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари, 
включително по отношение на 
режима на доставка на физически 
суровини или за стабилността на 
цялата финансова система в Съюза 
или на част от нея.

10. ЕОЦКП изготвя проекти на 
регулаторни технически стандарти
за уточняване на мерките, критериите и 
факторите, които взема предвид, за да 
определи дали възникват посочените
в параграф 2, буква а) обстоятелства.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
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технически стандарти до 
[31 декември 2012 г. ]
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове относно посочените в първа 
алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010. 

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. С цел ефективно изпълнение на 
задълженията си по отношение на 
стоковите пазари и координиране на 
надзорните дейности между 
определени национални компетентни 
органи, които отговарят за тези 
пазари, ЕОЦКП създава специален 
стоков отдел. 

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10в. ЕОЦКП изготвя в тясна 
координация с ЕКСР и други 
съответни секторни надзорни органи 
от Съюза и трети страни, проекта 
на регулаторни технически 
стандарти, уточняващи набор от 
релевантни показатели и прагове, 
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изисквани за наблюдението на 
характеристиките на базовите 
стокови пазари, както и детайлите 
за подробната и съвкупна 
информация, която да се предоставя 
от участниците на пазара, 
регулираните пазари, МТС и ОТС и 
търговските регистри, оправомощени 
съгласно регламента [EMIR] на 
съответните компетентни органи, 
ЕОЦКП и ЕКСР.

Or. en


