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Изменение 139
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти и във връзка с 
непокритите къси продажби.
Регламент е необходим и за възлагането 
на правомощия на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), 
създаден с Регламент (ЕС) № […/…] на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който да координира вземаните от 
компетентните органи мерки или сам да 
взема мерки.

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти. Регламент е необходим и 
за възлагането на правомощия на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕНО (ЕОЦКП), създаден с 
Регламент (ЕС) № 1095/2010  на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който да координира вземаните от 
компетентните органи мерки или сам да 
взема мерки.

Or. en

Изменение 140
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти и във връзка с непокритите 
къси продажби. Регламент е необходим 
и за възлагането на правомощия на 
Европейския орган за ценни книжа и 

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти и във връзка с непокритите 
къси продажби. Настоящият 
регламент не налага задължения за 
уведомяване и оповестяване на 
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пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент 
(ЕС) № […/…] на Европейския 
парламент и на Съвета, който да 
координира вземаните от компетентните 
органи мерки или сам да взема мерки.

дългите позиции, тъй като тези 
задължения са предмет на Директива 
2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар1. 
Регламент е необходим и за възлагането 
на правомощия на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕНО (ЕОЦКП), 
създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010  
на Европейския парламент и на Съвета, 
който да координира вземаните от 
компетентните органи мерки или сам да 
взема мерки.
______________________

1 ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

Or. en

Обосновка

Задълженията за уведомяване и оповестяване на дългите позиции са уредени в 
Директива 2004/109/EО и следва да не бъдат предмет на настоящия регламент.  
Всички предложения за промяна на задълженията за оповестяване, посочени в 
Директива 2004/109/ЕО, следва да се правят при преразглеждането на настоящата 
директива (което се извършва в момента).

Изменение 141
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти и във връзка с непокритите 

(3) Целесъобразно и необходимо е 
разпоредбите да бъдат под формата на 
регламент, защото с някои от тях пряко 
се налагат задължения за частни лица да 
уведомяват за и да оповестяват късите 
си позиции по отношение на някои 
инструменти и във връзка с непокритите 
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къси продажби. Регламент е необходим 
и за възлагането на правомощия на 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент 
(ЕС) № […/…] на Европейския 
парламент и на Съвета, който да 
координира вземаните от компетентните 
органи мерки или сам да взема мерки.

къси продажби. Настоящият 
регламент не налага задължения за
уведомяване и оповестяване на 
дългите позиции, тъй като тези 
задължения са предмет на Директива 
2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито 
ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар1.  
Регламент е необходим и за възлагането 
на правомощия на Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕНО (ЕОЦКП), 
създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010  
на Европейския парламент и на Съвета, 
който да координира вземаните от 
компетентните органи мерки или сам да 
взема мерки.
__________________

1 OВ 390, 31.12.2004 г., стр. 38

Or. en

Обосновка

Задълженията за уведомяване и оповестяване вече са уредени в Директивата за 
прозрачността (Директива 2004/109/EО), която понастоящем се преразглежда.   Това 
е регламент за късите продажби и следователно би било неподходящо в обхвата на 
това законодателство да се включат мерки за дългите позиции.

Изменение 142
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
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вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се намаляват неоправдано ползите, 
които късите продажби осигуряват 
за качеството и ефективността на 
пазарите.

вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове и да се 
гарантира качеството и ефективността 
на пазарите.

Or. en

Изменение 143
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се намаляват неоправдано ползите, 
които късите продажби осигуряват 
за качеството и ефективността на 
пазарите.

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без 
това да оказва отрицателен ефект 
върху стабилността на европейските 
финансови пазари и възможността за 
осигуряване на ликвидност на 
реалната икономика. Въпреки това 
държавите-членки не трябва да 
бъдат възпрепятствани да въвеждат 
по-строго регулиране на суапите за 
кредитно неизпълнение и късите 
продажби.

Or. en
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Изменение 144
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се намаляват неоправдано ползите, 
които късите продажби осигуряват за 
качеството и ефективността на 
пазарите.

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
съгласуван начин. При това 
държавите-членки следва и занапред 
да разполагат с възможността да 
прилагат по-строго законодателство.
С изискванията, които ще бъдат 
наложени, следва да се регулират 
установените рискове, като се обръща 
специално внимание на проблемите, 
които късите продажби пораждат по 
отношение на качеството и 
ефективността на пазара. По-
специално следва да са забранени 
непокритите къси продажби и къси 
продажби, свързани със суровини.

Or. de

Изменение 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 

(4) За да се прекрати сегашното 
положение на разпокъсаност, при което 
някои държави-членки са приели 
несъгласувани мерки, и да се ограничи 
възможността компетентните органи да 
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вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без да 
се намаляват неоправдано ползите, 
които късите продажби осигуряват 
за качеството и ефективността на 
пазарите.

вземат несъгласувани мерки, е важно 
потенциалните рискове, произтичащи от 
късите продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение, да се регулират по 
уеднаквен начин. С изискванията, които 
ще бъдат наложени, следва да се 
регулират установените рискове, без 
това да оказва неблагоприятно 
въздействие върху функционирането 
на финансовите пазари в Съюза и при 
отчитане на различията в 
държавите-членки и потенциалното 
икономическо въздействие на 
изискванията.

Or. en

Изменение 146
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Късите продажби допринасят за 
ефективността на пазарите. Те 
повишават ликвидността на пазара 
(тъй като при къса продажба 
продавачът продава ценни книжа, а 
по-късно изкупува обратно тези ценни 
книжа, за да покрие късата 
продажба). Освен това, като дават 
на инвеститорите възможност да 
предприемат действия, когато 
смятат, че дадена ценна книга е 
надценена, късите продажби водят до 
по-ефективно ценообразуване при 
ценните книжа, спомагат за 
ограничаване на ценовите балони и 
могат да послужат като ранен 
индикатор за основни проблеми, 
свързани с даден емитент. Те са и 
важно средство за хеджиране и други 
дейности за управление на риска и 
поддържане на пазара.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се признава икономическото значение на късите продажби на 
емитентите и инвеститорите. Целта е да се гарантира добра балансираност на  
регламента в стремежа му за хармонизиране на рамката за късите продажби, за да 
се осигури достъпност на ползите от него за емитентите и инвеститорите.

Изменение 147
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Късите продажби допринасят за 
ефективността на пазарите. Те 
повишават ликвидността на пазара 
(тъй като при къса продажба 
продавачът продава ценни книжа, а 
по-късно изкупува обратно тези ценни 
книжа, за да покрие късата 
продажба). Освен това, като дават 
на инвеститорите възможност да 
предприемат действия, когато 
смятат, че дадена ценна книга е 
надценена, късите продажби водят до 
по-ефективно ценообразуване при 
ценните книжа, спомагат за 
ограничаване на ценовите балони и 
могат да послужат като ранен 
индикатор за основни проблеми, 
свързани с даден емитент. Те са и 
важно средство за хеджиране и други 
дейности за управление на риска и 
поддържане на пазара.

Or. en

Обосновка

Много важно е икономическото значение на късите продажби на емитентите и 
инвеститорите да се признава в съображенията. Целта е да се гарантира добра 
балансираност на  регламента в стремежа му за хармонизиране на рамката за 
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късите продажби, за да се осигури достъпност на ползите от него за емитентите и 
инвеститорите.

Изменение 148
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Въпреки че стоковите пазари, и 
по-специално селскостопанските 
пазари, са изложени на рискове, 
подобни на тези при някои други 
финансови инструменти, посочени в 
настоящия регламент, стоките не 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент. Чисто 
спекулативната търговия следва да се 
забрани и на ЕНО(ЕОЦКП) и 
компетентните органи следва да се 
предоставят правомощия за 
ефективно справяне с проблемите на 
стоковите пазари. В тази връзка 
Комисията следва да представи 
подходящо предложение за регулиране 
на стоковите пазари, като се вземат 
предвид техните особености. 
Стоките, свързани с енергийния 
сектор, следва да бъдат разгледани в 
предложението на Комисията за 
регламент относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар 
(COM(2010)0726).

Or. en

Изменение 149
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Следва да се води борба със 
суапите за кредитно неизпълнение, 
непокритите къси продажби и 
късите продажби на стоки и те 
следва да бъдат забранени със закон 
на финансовите пазари на Съюза. 
Непокритите къси продажби, късите 
продажби на стоки и суапите за 
кредитно неизпълнение не осигуряват 
макроикономически ползи и носят 
значителни системни рискове, които 
много трудно могат да бъдат оценени 
предварително. Хеджирането на 
рисковете следва да бъде заменено с 
други, по-малко вредни инструменти.

Or. en

Изменение 150
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. При достигането 
на по-ниския праг за съответната 
позиция следва да се отправи 
непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза за 
регулаторния орган. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. При достигането 
на определен праг за съответната 
позиция следва да се отправи 
непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 



PE456.773v01-00 12/135 AM\853802BG.doc

BG

продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-
високия праг позициите следва да 
бъдат публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на 
пазара полезна информация за 
значителните индивидуални къси 
позиции в акции.

системни рискове или да представляват 
злоупотреба;

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуални къси позиции е антиконкурентна мярка и 
може да окаже отрицателно въздействие върху по-малките инвеститори.  То може 
да доведе до проциклично поведение, което води до намаляване на цените на акциите и 
причинява вреди на европейските предприятия. То ще доведе също до намаляване на 
ликвидността и до по-неефективно ценообразуване за всички потребители на 
пазарите - инвеститорите на дребно, пенсионните фондове и корпоративните 
емитенти.  Все пак следва да се гарантира достъп на компетентните органи до 
съответната информация, за да могат да следят системните рискове.

Изменение 151
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. При достигането 
на по-ниския праг за съответната 
позиция следва да се отправи 

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти се
счита, че е полезна за 
осъществяването на регулаторен 
надзор върху пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. Уведомлението
за съответната позиция над определен 
праг следва да се отправи непублично 



AM\853802BG.doc 13/135 PE456.773v01-00

BG

непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-
високия праг позициите следва да 
бъдат публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на пазара 
полезна информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

до заинтересованите регулаторни 
органи, за да могат те да наблюдават и 
при необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба и позициите над този 
праг следва да бъдат публично 
оповестявани на пазара в обобщена и 
анонимна форма, за да се осигури на 
другите участници на пазара полезна 
информация за обема на късите
позиции в акции.

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуалните къси позиции не помага на 
регулаторите да открият евентуални злоупотреби на пазара и излага 
притежателите на къси позиции на възможността да бъдат притиснати в 
краткосрочен план, както и на други злоупотреби спрямо тях; то насърчава 
стадното поведение;  то намалява ликвидността, тъй като инвеститорите не 
желаят други компании да узнаят техните къси позиции и затова предпочитат да 
избягват късите продажби. Обобщеното оповестяване осигурява полезна информация 
за участниците на пазара.

Изменение 152
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
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определено равнище. При достигането 
на по-ниския праг за съответната 
позиция следва да се отправи 
непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-
високия праг позициите следва да бъдат 
публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на пазара 
полезна информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

определено равнище. Уведомлението
за съответната позиция над определен 
праг следва да се отправи непублично 
до заинтересованите регулаторни 
органи, за да могат те да наблюдават и 
при необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; позициите следва също 
така да бъдат публично оповестявани 
на пазара в обобщена и анонимна 
форма, за да се осигури на другите 
участници на пазара полезна 
информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

Or. en

Изменение 153
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. При достигането 
на по-ниския праг за съответната 
позиция следва да се отправи 
непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. Над определен
праг за съответната позиция следва да 
се отправи непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; позициите следва също 
така да бъдат публично оповестявани, 
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високия праг позициите следва да бъдат 
публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на пазара 
полезна информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

за да се осигури на другите участници 
на пазара полезна информация за 
значителните индивидуални къси 
позиции в акции.

Or. en

Изменение 154
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, следва да се въведе 
двустепенен модел, който осигурява по-
висока прозрачност на значителните 
нетни къси позиции в акции на 
определено равнище. При достигането 
на по-ниския праг за съответната 
позиция следва да се отправи 
непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-
високия праг позициите следва да бъдат 
публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на пазара 
полезна информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

(6) По-високата прозрачност на 
значителните нетни къси позиции в 
определени финансови инструменти 
вероятно ще бъде от полза както за 
регулаторния орган, така и за 
участниците на пазара. За акциите, 
допуснати до търговия на място за 
търговия или пласирани непублично в 
Съюза, следва да се въведе двустепенен 
модел, който осигурява по-висока 
прозрачност на значителните нетни 
къси позиции в акции на определено 
равнище. При достигането на по-ниския 
праг за съответната позиция следва да 
се отправи непублично уведомление до 
заинтересованите регулаторни органи, 
за да могат те да наблюдават и при 
необходимост да разследват късите 
продажби, които могат да създадат 
системни рискове или да представляват 
злоупотреба; при достигането на по-
високия праг позициите следва да бъдат 
публично оповестявани, за да се 
осигури на другите участници на пазара 
полезна информация за значителните 
индивидуални къси позиции в акции.

Or. en
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Изменение 155
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оповестяването пред 
регулаторните органи на значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни дългови инструменти, ще се 
осигури важна информация, въз основа 
на която те ще следят дали тези позиции 
фактически създават системни рискове 
или се използват за злоупотреби. Затова 
следва да се предвиди уведомяване на 
регулаторните органи за значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни дългови инструменти на 
държавите-членки и Съюза. С това 
изискване следва да се предвижда само 
непублично оповестяване пред 
регулаторните органи, защото 
публикуването на пазара на информация 
за такива инструменти би могло да 
окаже отрицателно влияние на пазарите 
на държавни дългови инструменти, на 
които ликвидността вече е намаляла. С 
всяко такова изискване следва да се 
предвижда уведомяване за значителните 
експозиции към държавни емитенти,
получени чрез използване на суапи за 
кредитно неизпълнение.

(7) С оповестяването пред 
регулаторните органи на значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни дългови инструменти, или 
свързани с индексите на финансовите 
пазари на държавите-членки или на 
Съюза, ще се осигури важна 
информация, въз основа на която те ще 
следят дали тези позиции фактически 
създават системни рискове или се 
използват за злоупотреби. Затова следва 
да се предвиди уведомяване на 
регулаторните органи за значителните 
нетни къси позиции, свързани с 
държавни дългови инструменти или с 
индексите на финансовите пазари на 
държавите-членки или на Съюза. С 
това изискване следва да се предвижда 
само непублично оповестяване пред 
регулаторните органи, защото 
публикуването на пазара на информация 
за такива инструменти би могло да 
окаже отрицателно влияние на пазарите 
на държавни дългови инструменти, на 
които ликвидността вече е намаляла, 
или които са свързани с индексите на 
финансовите пазари на държавите-
членки или на Съюза. С всяко такова 
изискване следва да се предвижда 
уведомяване за значителните 
експозиции към държавни емитенти, 
получени чрез използване на суапи за 
кредитно неизпълнение и финансови 
инструменти, свързани с 
финансовите индекси на държавите-
членки или на Съюза.

Or. en
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Изменение 156
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изискванията за уведомяване във
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 
инструменти, емитирани от Съюза и 
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка, но без регионалните органи или 
полупубличните организации, които 
емитират дългови инструменти.

(8) Изискванията за уведомяване във 
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 
инструменти, емитирани от Съюза и 
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка, но без регионалните органи или 
полупубличните организации, които
емитират дългови инструменти.
Настоящият регламент не следва да 
обхваща дългови инструменти на 
корпоративни емитенти в рамките 
на Съюза, които не са емитирани от 
името на държава-членка.

Or. en

Обосновка

Няма доказателства за това къси позиции, свързани с дългови инструменти, 
емитирани от корпоративни институции, да представляват системен риск. Би било 
непропорционално обхватът на задълженията за оповестяване да се разшири така, че 
да включва дългови инструменти, емитирани от корпоративни институции.

Изменение 157
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изискванията за уведомяване във 
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 

(8) Изискванията за уведомяване във 
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 
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инструменти, емитирани от Съюза и 
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка, но без регионалните органи или 
полупубличните организации, които 
емитират дългови инструменти.

инструменти, емитирани от Съюза и 
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка, но без регионалните органи или 
полупубличните организации, които 
емитират дългови инструменти.
Настоящият регламент не следва да 
обхваща дългови инструменти на 
корпоративни емитенти в рамките 
на Съюза, които не са емитирани от 
името на държава-членка.

Or. en

Обосновка

По време на процеса на консултации не бяха предоставени данни за регламента, което 
означава, че късите позиции, свързани с дълговите инструменти, емитирани от 
корпоративни емитенти, представляват системен риск.  Регламентът вече обхваща 
значителни къси позиции, свързани с акции, емитирани от корпоративни емитенти в 
Европейския съюз; би било непропорционално обхватът на задълженията за 
оповестяване да се разшири така, че да включва дългови инструменти, емитирани от 
корпоративни институции.

Изменение 158
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изискванията за уведомяване във 
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 
инструменти, емитирани от Съюза и 
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка, но без регионалните органи или 

(8) Изискванията за уведомяване във 
връзка с държавни дългови инструменти 
следва да се прилагат за дълговите 
инструменти, емитирани от Съюза и
държавите-членки, включително от 
всяко министерство, департамент, 
централна банка, агенция или публична 
организация, която емитира дългови 
инструменти от името на държава-
членка или Съюза, но без регионалните 
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полупубличните организации, които 
емитират дългови инструменти.

органи или полупубличните 
организации, които емитират дългови 
инструменти.

Or. en

Изменение 159
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции, 
създадени чрез търговия с акции или 
държавни дългови инструменти на 
места за търговия, но и късите позиции, 
създадени чрез търговия извън местата 
за търговия, и икономическите нетни 
къси позиции, създадени чрез 
използване на деривати.

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции, 
създадени чрез търговия с ценни 
книжа, инструменти, свързани с 
индекси, или държавни дългови 
инструменти на места за търговия, но и 
късите позиции, създадени чрез 
търговия извън местата за търговия, и 
икономическите нетни къси позиции, 
създадени чрез използване на деривати.

Or. en

Изменение 160
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции, 
създадени чрез търговия с акции или 
държавни дългови инструменти на 
места за търговия, но и късите позиции, 
създадени чрез търговия извън местата 
за търговия, и икономическите нетни 

(9) За да се осигури пълнота и 
ефективност на изискването за 
прозрачност, е важно в обхвата му да се 
включат не само късите позиции, 
създадени чрез търговия с акции или 
държавни дългови инструменти на 
места за търговия (независимо дали 
става въпрос за регулирани пазари, 
многостранни търговски 
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къси позиции, създадени чрез 
използване на деривати.

инструменти, системни 
интернализатори или извънборсови 
сделки), но и късите позиции, създадени 
чрез търговия извън местата за 
търговия, и икономическите нетни къси 
позиции, създадени чрез използване на 
деривати, като например опции, 
фючърси, договори за разлики и 
финансови залагания въз основа на 
спред, свързани с акции или държавен 
дълг.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочи подробно какво се разбира под "извън местата за 
търговия" и какво е включено в термина "деривати", за да се избегнат различни 
тълкувания на това правило.

Изменение 161
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение.

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на информация за 
късите позиции в материални активи
на физическите или юридическите лица, 
за да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация в обобщена и анонимна 
форма трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение. Пълното и 
точно оповестяване на късите 
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позиции в материални активи 
осигурява на надзорните органи  
важна информация за рисковете на 
пазара и се счита, че това е от 
съществено значение за 
упражняването на надзор върху 
пазара. Но за упражняването на 
надзор върху пазара се счита, че не е 
необходимо да се изисква означаване 
на индивидуалните поръчки за къси 
продажби, които могат да бъдат 
приключени в краткосрочен план.

Or. en

Обосновка

Всички разпоредби за прозрачността следва да предвиждат осигуряване на 
информация за късите позиции в материални активи на физически или юридически 
лица, за да бъдат те полезни за регулаторните органи и за пазара. По-конкретно в 
предоставяната на регулаторния орган или на пазара информация трябва да се 
отчитат както късите, така и дългите позиции, за да се осигурят ценни сведения за 
нетната къса позиция на съответното физическо или юридическо лице в акции, 
държавни дългови инструменти и суапи за кредитно неизпълнение.

Изменение 162
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган непублична 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
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юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение.

юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение. За да се 
избегне получаването от 
регулаторите на уведомления, 
предоставящи информация с 
материална, системна или надзорна 
стойност, праговете за лично 
уведомяване следва да бъдат 
внимателно оценени, а разходите и 
ползите от прилагането на 
различните прагове следва да бъдат 
разгледани подробно от ЕНО 
(ЕОЦКП), който след това трябва да 
консултира Комисията за 
подходящите прагове, които да бъдат 
използвани.

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуални къси позиции може да има отрицателно 
въздействие върху по-малките инвеститори.  То може да доведе до проциклично 
поведение, което да предизвика намаляване на цените на акциите, да причини вреди на 
европейските предприятия и да доведе до намаляване на ликвидността и по-
неефективно ценообразуване.  Все пак трябва да се гарантира достъп на 
компетентните органи до разумно количество подходяща информация, за да могат 
те да следят системните рискове, без това да води до прекалено големи разходи и 
административна тежест, нито до намаляване на конкурентоспособността на 
европейските пазари.

Изменение 163
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 

(10) Всякакви разпоредби за 
прозрачността следва да предвиждат 
осигуряването на пълна и точна 
информация за позициите на 
физическите или юридическите лица, за 
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да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
юридическо лице в акции, държавни 
дългови инструменти и суапи за 
кредитно неизпълнение.

да бъдат полезни за регулаторните 
органи. По-конкретно, в представяната 
на регулаторния орган или на пазара 
информация трябва да се отчитат както 
късите, така и дългите позиции, за да се 
осигурят ценни сведения за нетната къса 
позиция на съответното физическо или 
юридическо лице в ценни книжа, 
индекси, държавни дългови 
инструменти и суапи за кредитно 
неизпълнение.

Or. en

Изменение 164
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При изчисляването на всяка къса 
или дълга позиция следва да се отчита 
всяка форма на икономически интерес, 
който дадено физическо или 
юридическо лице има във връзка с 
емитирания акционерен капитал на 
дружество или емитираните държавни 
дългови инструменти на държава-
членка или Съюза. По-конкретно, 
следва да се отчитат интересите, 
придобити пряко или косвено чрез 
използване на деривати като опции, 
фючърси, договори за разлики и 
финансови залагания въз основа на 
спред (spread bets), свързани с акции 
или държавни дългови инструменти. 
При свързаните с държавни дългови 
инструменти позиции следва да се 
отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани с емитентите на 
държавни дългови инструменти.

(11) При изчисляването на всяка къса 
или дълга позиция следва да се отчита 
всяка форма на икономически интерес, 
който дадено физическо или 
юридическо лице има във връзка с 
емитирания акционерен капитал на 
дружество или емитираните държавни 
дългови инструменти на държава-
членка или Съюза или индекси на 
финансовите пазари на държава-
членка или на Съюза. По-конкретно, 
следва да се отчитат интересите, 
придобити пряко или косвено чрез 
използване на деривати като опции, 
фючърси, договори за разлики и 
финансови залагания въз основа на 
спред (spread bets), свързани с ценни 
книжа, държавни дългови инструменти 
или индекси. При свързаните с 
държавни дългови инструменти
позиции следва да се отчитат и суапите 
за кредитно неизпълнение, свързани с 
емитентите на държавни дългови 
инструменти.
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Or. en

Изменение 165
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за 
прозрачност, предвиждащи 
оповестяване на нетните къси 
позиции в акции, следва да се въведе и 
изискване за означаване на поръчките 
за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на 
късите продажби на акции, 
извършвани на местата за търговия. 
Информацията за поръчките за къси 
продажби следва да бъде сверявана от 
мястото за търговия и публикувана в 
обобщен вид най-малко веднъж 
дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпреки че късите позиции помагат за упражняване на надзор върху пазара, 
добавената стойност в резултат на означаването на поръчките за късите продажби 
не е ясна, като се има предвид и факта, че Директивата за пазарите на финансови 
инструменти налага на участниците на пазара изискването за отчитане пред 
регулаторните органи на всички извършени сделки.
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Изменение 166
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за 
прозрачност, предвиждащи 
оповестяване на нетните къси 
позиции в акции, следва да се въведе и 
изискване за означаване на поръчките 
за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на 
късите продажби на акции, 
извършвани на местата за търговия. 
Информацията за поръчките за къси 
продажби следва да бъде сверявана от 
мястото за търговия и публикувана в 
обобщен вид най-малко веднъж 
дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

заличава се

Or. en

Изменение 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за 
прозрачност, предвиждащи 
оповестяване на нетните къси 
позиции в акции, следва да се въведе и 
изискване за означаване на поръчките за 
продажба, изпълнявани на местата 
за търговия като поръчки за къси 
продажби, с цел да се осигури повече 

(12) Комисията следва да извърши 
пълен и задълбочен анализ на 
разходите и ползите от въвеждането 
на изискване за означаване на 
поръчките за къси продажби. Всяко 
решение за въвеждане на такова 
означаване следва да бъде надлежно 
обосновано и следва да не 
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информация за обема на късите 
продажби на акции, извършвани на 
местата за търговия. Информацията 
за поръчките за къси продажби следва 
да бъде сверявана от мястото за 
търговия и публикувана в обобщен вид 
най-малко веднъж дневно, за да бъдат 
улеснени компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

предопределя резултатите от 
анализа на Комисията. Анализът 
следва да се предостави на 
разположение на обществеността.

Or. en

Изменение 168
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на 
късите продажби на акции, 
извършвани на местата за търговия.
Информацията за поръчките за къси 
продажби следва да бъде сверявана от 
мястото за търговия и публикувана в 
обобщен вид най-малко веднъж 
дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, ЕНО (ЕОЦКП) 
следва да проучи ползите и разходите 
от въвеждането на изискване за 
означаване на поръчките за продажба, 
изпълнявани на местата за търговия 
като поръчки за къси продажби, както 
и това дали целта може да бъде 
постигната по-добре чрез прилагане 
на разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на 
нетните къси позиции в акции.

Or. en
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Изменение 169
Othmar Karas

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на 
късите продажби на акции, 
извършвани на местата за търговия.
Информацията за поръчките за къси 
продажби следва да бъде сверявана от 
мястото за търговия и публикувана в 
обобщен вид най-малко веднъж 
дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, ЕНО (ЕОЦКП) 
следва да проучи ползите и разходите 
от въвеждането на изискване за 
означаване на поръчките за продажба, 
изпълнявани на местата за търговия 
като поръчки за къси продажби, както 
и това дали целта може да бъде 
постигната по-добре чрез прилагане 
на разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на 
нетните къси позиции в акции.

Or. en

Изменение 170
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на 
късите продажби на акции, 

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, ЕНО (ЕОЦКП) 
следва да извърши количествена и 
качествена оценка на въздействието, 
като проучи разходите и ползите от 
въвеждането на изискване за 
означаване на поръчките за продажба, 
изпълнявани на местата за търговия 
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извършвани на местата за търговия. 
Информацията за поръчките за къси 
продажби следва да бъде сверявана от 
мястото за търговия и публикувана в 
обобщен вид най-малко веднъж 
дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на 
късите продажби.

като поръчки за къси продажби, както 
и това дали целта може да бъде 
постигната по-добре чрез прилагане 
на разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на 
нетните къси позиции в акции.

Or. en

Обосновка

Означаването на поръчките няма да осигури точна информация и да доведе до 
значителни разходи по прилагането, които се поемат основно от по-малките места 
за търговия и в крайна сметка засягат инвеститорите и емитентите. Преди 
въвеждането на такова изискване, следва да се извърши подходяща оценка на 
въздействието за ползата от разходите.  

Изменение 171
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на късите 
продажби на акции, извършвани на 
местата за търговия. Информацията 
за поръчките за къси продажби следва 
да бъде сверявана от мястото за 
търговия и публикувана в обобщен вид
най-малко веднъж дневно, за да бъдат 
улеснени компетентните органи и 
участниците на пазара при 

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи докладване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани 
като поръчки за къси продажби, 
отразявани в края на деня, с цел да се 
осигури повече информация за обема на 
извършваните къси продажби на 
акции. Информацията за поръчките за 
продажби, осъществявани чрез къси 
позиции, отразявани в края на деня,
следва да бъде сверявана от 
инвестиционен посредник и да бъде 
съобщавана на компетентния орган 
най-малко веднъж дневно, за да бъдат 
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наблюдението на равнищата на късите 
продажби.

улеснени компетентните органи при 
наблюдението на равнищата на късите 
продажби.

Or. en

Обосновка

Местата за търговия не разполагат с точната информация, която е необходима, за 
да се определи дали едно лице предприема къса продажба на акции. Ефективните 
процедури за означаване във връзка с поръчки на акции, допуснати до търговия, могат 
на практика да се прилагат само от инвестиционни посредници, които имат достъп 
до информация за самоличността и състоянието на сметките на своите клиенти. 
Освен това, означаването на поръчките за продажба следва да се извършва в края на 
деня. Следва да се отбележи, че предупреждаването в реално време за разрешени къси 
продажби може да доведе до подвеждащи и абсурдни резултати.

Изменение 172
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в акции, следва да се 
въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани на 
местата за търговия като поръчки за 
къси продажби, с цел да се осигури 
повече информация за обема на късите 
продажби на акции, извършвани на 
местата за търговия. Информацията 
за поръчките за къси продажби следва 
да бъде сверявана от мястото за 
търговия и публикувана в обобщен вид 
най-малко веднъж дневно, за да бъдат 
улеснени компетентните органи и 
участниците на пазара при 
наблюдението на равнищата на късите 
продажби.

(12) Освен разпоредбите за прозрачност, 
предвиждащи оповестяване на нетните 
къси позиции в ценни книжа, следва да 
се въведе и изискване за означаване на 
поръчките за продажба, изпълнявани 
като поръчки за къси продажби, с цел да 
се осигури повече информация за обема 
на извършваните къси продажби на 
ценни книжа. Информацията за 
поръчките за къси продажби следва да 
бъде сверявана от мястото за търговия 
или от инвестиционния посредник,
който изпълнява поръчки за сметка 
на клиенти или за собствена сметка, 
когато поръчките не се изпълняват  
на местата за търгуване, и 
публикувана в обобщен вид най-малко 
веднъж дневно, за да бъдат улеснени 
компетентните органи и участниците на 
пазара при наблюдението на равнищата 
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на късите продажби.

Or. en

Изменение 173
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти или друга 
позиция, чиято стойност може да 
бъде неблагоприятно засегната от 
намаляването на 
кредитоспособността на 
съответната държава, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент.  
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

Or. en
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Изменение 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент.
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти или друга 
позиция, чиято стойност може да 
бъде неблагоприятно засегната от 
намаляването на 
кредитоспособността на 
съответната държава, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент.  
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

Or. en

Обосновка

Суапите за кредитно неизпълнение на държавен дълг са ефективно средство за 
смекчаване на риска в рамките на различните инструменти, с изключение на основния 
държавен дълг, например дълг, емитиран от корпорации, чиято кредитоспособност е 
тясно свързана със съответната държава. Поставянето на ограничения или 
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налагането на изисквания за оповестяване на участниците на пазара ще възпре тези 
участници от инвестиране в този дълг, като това ще окаже последващо въздействие 
върху способността на корпорациите за набиране на средства.

Изменение 175
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти или друго 
имущество или ценни книжа, 
притежавани или емитирани от 
субекти в съответната държава, 
чиято стойност може да бъде 
неблагоприятно засегната от 
намаляването на 
кредитоспособността на 
съответната държава, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент.  
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
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компетентният орган.

Or. en

Обосновка

Държавните суапове за кредитно неизпълнение се използват за хеджиране на риска на 
страните по различни начини, а не само чрез дългови позиции (например чрез 
съставяне на портфейл от имоти, намиращи се на територията на съответната 
държава).  Следователно, дадена позиция в суап за кредитно неизпълнение във връзка 
със задължение на държава-членка на Европейския съюз не трябва да се разглежда 
като непокрита, когато се използва за хеджиране на риск, присъщ за определен 
портфейл.

Изменение 176
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, който е забранен 
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която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 177
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на къса 
позиция в базовия дългов инструмент. 
Затова при изчисляването на нетната 
къса позиция по отношение на 
държавни дългови инструменти следва 
да се отчитат и суапите за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на емитент на държавни дългови 
инструменти. Позицията в суапи за 
кредитно неизпълнение следва да се 
отчита, за да се определи дали дадено 
физическо или юридическо лице има 
значителна нетна къса позиция в 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган, или значителна 
непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан с емитент на 
държавни дългови инструменти, за 
която трябва да бъде уведомен 
компетентният орган.

(13) Когато дадено лице купува суапи за 
кредитно неизпълнение, без да има 
дълга позиция в базовите държавни 
дългови инструменти, това от 
икономическа гледна точка може да е 
равнозначно на поемането на 
непокрита къса позиция в базовия 
дългов инструмент. Затова при 
изчисляването на нетната къса позиция 
по отношение на държавни дългови 
инструменти следва да се отчитат и 
суапите за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на емитент на 
държавни дългови инструменти. 
Позицията в суапи за кредитно 
неизпълнение следва да се отчита, за да 
се определи дали дадено физическо или 
юридическо лице има значителна нетна 
къса позиция в държавни дългови 
инструменти, за която трябва да бъде 
уведомен компетентният орган, или 
значителна непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан с 
емитент на държавни дългови 
инструменти, за която трябва да бъде 
уведомен компетентният орган.

Or. en
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Изменение 178
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъдат ефективни 
задълженията за прозрачност, е важно 
те да се прилагат, независимо къде се 
намира физическото или юридическото 
лице, в т.ч. когато това лице се намира 
извън Съюза, но има значителна нетна 
къса позиция в дружество, чиито 
акции са допуснати до търговия на 
място за търговия в Съюза, или нетна 
къса позиция в държавни дългови 
инструменти, издадени от държава-
членка или Съюза.

(15) За да бъдат ефективни 
задълженията за прозрачност, е важно 
те да се прилагат, независимо къде се 
намира физическото или юридическото 
лице, в т.ч. когато това лице се намира 
извън Съюза, но има значителна нетна 
къса позиция във финансов 
инструмент, обхванат от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 179
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. В подробните разпоредби 
за ограниченията следва да се 
отчитат различните механизми, 
използвани понастоящем за 
извършване на покрити къси 
продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата 
за търговия във връзка с процедурите

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти могат да бъдат 
една от многото други оперативни 
причини за неизпълнение на сетълмента 
и нестабилност.  В предстоящите 
предложения на Комисията за 
дисциплината на сетълмента следва 
да се разработят мерки за намаляване 
на тези рискове и създаване на 
подходящи процедури за изкупуване и 
глоби за неизпълнение на сетълмента 
при сделки. 



PE456.773v01-00 36/135 AM\853802BG.doc

BG

за изкупуване и глобите за 
неизпълнение на сетълмента при сделки 
с тези инструменти. С процедурите 
за изкупуване и изискванията във 
връзка със забавата при сетълмент 
следва да се установят основни 
стандарти за дисциплината на 
сетълмента.

Or. en

Изменение 180
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на 
покрити къси продажби. 
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания за местата за търговия 
във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да 
се установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента, нестабилност и 
злоупотреби на пазара. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби.

Or. en
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Обосновка

Предходното заемане на ценни книжа увеличава сложността на търговските 
процеси, тъй като при подаването на поръчката не е ясно дали и кога тя ще се 
изпълнява. Налагането на предварително сключване на кредитни споразумения води до 
сключване на много ненужни кредитни споразумения, което от своя страна води до 
нарушаване на кредитния пазар. Това причинява намаляване на ефективността на 
търговията с ценни книжа като цяло и увеличаване на търговските разходи.

Изменение 181
Othmar Karas

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога
непокритите къси продажби на акции и 
държавни дългови инструменти 
водят до повишаване на риска от 
неизпълнение на сетълмента и 
нестабилност. За да се намалят тези 
рискове, е целесъобразно да се въведат 
пропорционални ограничения за 
непокритите къси продажби. В 
подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на 
покрити къси продажби. 
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания за местата за търговия 
във връзка с процедурите за изкупуване 
и глобите за неизпълнение на 
сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да 
се установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

(16) Непокритите къси продажби могат 
да бъдат една от многото други 
оперативни причини за неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. В 
предстоящите предложения на 
Комисията за дисциплината на 
сетълмента следва да се разработят 
мерки за намаляване на тези рискове и 
създаване на подходящи процедури за 
изкупуване и глоби за неизпълнение на 
сетълмента при сделки, както и да се 
разгледа работата на подгрупата на 
Комисията - работната група за 
хармонизиране на циклите на 
сетълмента.

Or. en
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Изменение 182
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога
непокритите къси продажби на акции и 
държавни дългови инструменти 
водят до повишаване на риска от 
неизпълнение на сетълмента и 
нестабилност. За да се намалят тези 
рискове, е целесъобразно да се въведат 
пропорционални ограничения за 
непокритите къси продажби. В 
подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на 
покрити къси продажби. 
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания за местата за търговия
във връзка с процедурите за изкупуване 
и глобите за неизпълнение на 
сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

(16) Непокритите къси продажби 
увеличават риска от манипулация на 
пазара, неизпълнение на сетълмента и 
нестабилност. По тази причина 
непокритите къси продажби и 
непокритите позиции в суаповете за 
кредитно неизпълнение са забранени. 
Целесъобразно е да се разрешават 
къси продажби само на 
предварително заети ценни книжа 
или дългове, както и на ценни книжа 
или дългове, чийто заем е гарантиран.
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

Or. en

Изменение 183
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
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на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.
Настоящият регламент не следва да 
ограничава или забранява непокрити 
позиции в държавните суапи за 
кредитно неизпълнение .

Or. en

Обосновка

Забраната на непокрити позиции в държавните суапи за кредитно неизпълнение ще 
има отрицателно въздействие върху ликвидността на пазарите на държавни дългови 
инструменти и ще бъде несъразмерна по отношение на системните рискове, 
създавани от такива позиции.

Изменение 184
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 
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намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
продажби. Комисията следва да 
отчита различните механизми, 
използвани понастоящем за извършване 
на покрити къси продажби. 
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания за местата за търговия във 
връзка с процедурите за изкупуване и 
глобите за неизпълнение на сетълмента 
при сделки с тези инструменти. С 
процедурите за изкупуване и 
изискванията във връзка със забавата 
при сетълмент следва да се установят 
основни стандарти за дисциплината на 
сетълмента. Мерките обаче, свързани 
със сетълмента и изкупуването, 
следва да се разглеждат в друг 
законодателен акт на Съюза, в 
контекст, различен от късите 
продажби, тъй като те не са 
специфични за късите продажби.

Or. en

Обосновка

Неизпълнението на сетълмента е важно и предприеманите мерки следва да са по-
скоро хоризонтални, а не вертикални. Съществува набор от оперативни причини, 
поради които неизпълнението на сетълмента не е свързано с късите продажби. 
Централните депозитари на ценни книжа не могат да знаят дали неизпълнението на 
сетълмента е резултат от непокрита къса продажба. В законодателството относно 
сетълмента за ценни книжа или в регламента относно централните депозитари на 
ценни книжа следва да се включат действия за подобряване на дисциплината на 
сетълмента.

Изменение 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога
непокритите къси продажби на акции и 
държавни дългови инструменти водят 
до повишаване на риска от 
неизпълнение на сетълмента и 
нестабилност. За да се намалят тези
рискове, е целесъобразно да се въведат 
пропорционални ограничения за 
непокритите къси продажби. В 
подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

(16) Непокритите къси продажби на 
акции и държавни дългови инструменти
могат да водят до повишаване на риска 
от неизпълнение на сетълмента и 
нестабилност. За да се намалят тези
опасения и да се поддържа 
последователен международен 
подход, е целесъобразно късите 
продажби да се основават на 
предварително взети назаем ценни 
книжа или ценни книжа, за които 
има основателни причини да се 
смята, че могат да бъдат взети 
назаем, като се отчитат различните 
механизми, използвани понастоящем за 
извършване на покрити къси продажби
Целесъобразно е да се предвидят и 
изисквания във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

Or. en

Изменение 186
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 

(16) Смята се, че понякога непокритите 
къси продажби на акции и държавни 
дългови инструменти водят до 
повишаване на риска от неизпълнение 
на сетълмента и нестабилност. За да се 
намалят тези рискове, е целесъобразно 
да се въведат пропорционални 
ограничения за непокритите къси 
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продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Целесъобразно е да се 
предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

продажби. В подробните разпоредби за 
ограниченията следва да се отчитат 
различните механизми, използвани 
понастоящем за извършване на покрити 
къси продажби. Непокритите къси 
продажби и като цяло късите 
продажби, свързани със суровини 
следва да бъдат забранени, тъй като 
те не носят макроикономически 
ползи и създават системни рискове, 
които не могат да бъдат преценени 
или идентифицирани предварително, 
и за които, ако продавачът на късо не 
изпълни задълженията си, 
отговорността в бъдеще носи 
централният контрагент, но в 
крайна сметка отново 
данъкоплатците. Доколкото е 
необходимо хеджиране на риска във 
връзка със суровини, това може да се 
постигне с други инструменти като 
фючърси и опции. Целесъобразно е да 
се предвидят и изисквания за местата за 
търговия във връзка с процедурите за 
изкупуване и глобите за неизпълнение 
на сетълмента при сделки с тези 
инструменти. С процедурите за 
изкупуване и изискванията във връзка 
със забавата при сетълмент следва да се 
установят основни стандарти за 
дисциплината на сетълмента.

Or. de

Изменение 187
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Режимите за дисциплина на 
сетълмента (изкупувания и санкции) 
съществуват в Съюза от много 
години насам. Необходимостта от 
хармонизиране на тези режими , 



AM\853802BG.doc 43/135 PE456.773v01-00

BG

както и по-широкообхватните 
режими относно циклите на 
сетълмента, доведе до създаването 
през 2009 г. на  работната група за 
хармонизиране на циклите на 
сетълмента, съставена от 
представители на Комисията и на 
сектора. Подгрупа на работната 
група за хармонизиране на циклите на 
сетълмента понастоящем разглежда 
начините за хармонизиране на 
режимите на изкупуване и санкции в 
рамките на Съюза. Вероятно е 
групата да приключи работата си на 
време, за да предостави информация с 
оглед законодателното предложение 
на Комисията относно централните 
депозитари на ценни книжа, в което 
ще бъде подробно определено 
функционирането на тези режими.

Or. en

Изменение 188
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Макар и дисциплината на 
сетълмента да е важен елемент от 
доброто функциониране на 
финансовите пазари,  се признава, че 
причините за неизпълнението на 
сетълмента са разнообразни и не се 
ограничават до късите продажби. 
Въпреки че дисциплината на 
сетълмента, включително  глобите 
за забава на сетълмента и други 
целесъобразни мерки, не следва да се 
включва в обхвата на настоящия 
регламент, Комисията следва на 
представи конкретни предложения в 
тази област до края на 2011 г. 
успоредно с предложение за създаване 
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на хармонизирана правна рамка за 
централните депозитари на ценни 
книжа.

Or. en

Обосновка

Неизпълнението на сетълмента е важно и предприеманите мерки следва да са по-
скоро хоризонтални, а не вертикални. Съществува набор от оперативни причини защо 
неизпълнението на сетълмента не е свързано с късите продажби. Централните 
депозитари на ценни книжа няма как да знаят дали неизпълнението на сетълмента е 
резултат от непокрита къса продажба.. В законодателството относно сетълмента 
за ценни книжа или в регламента относно централните депозитари на ценни книжа 
следва да се включат действия за подобряване на дисциплината на сетълмента.

Изменение 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Обща за Съюза дисциплина на 
сетълмента е важна с оглед 
създаването на добре функциониращи 
финансови пазари на Съюза. 
Създаването на дисциплина на 
сетълмента на равнище Съюза, 
включително хармонизирани правила 
за парична компенсация, режим на 
санкциите и хармонизирани правила 
за прилагане, например 
изкупуванията,  следва да е предмет 
на отделно и по-широкообхватно 
законодателство в областта на 
сетълмента, който Комисията да 
предложи през 2011 г.

Or. en

Обосновка

По отношение на неизпълненията на сетълмента законодателството на ЕС следва да 
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включва хармонизиран режим на санкции и хармонизирани правила по прилагане като 
правилата за изкупуванията и паричните компенсации. Този законодателен подход на 
Комисията би могъл да се основава на член 13, но да разшири приложното поле на 
този член както по отношение на финансовите инструменти, така и по отношение 
на покритите места за продажба.

Изменение 190
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Държавните суапи за кредитно 
неизпълнение следва да се основават 
на принципа на застрахователния 
интерес. Непокритите позиции в 
суапи за кредитно неизпълнение се 
използват за  заемане на непокрити 
къси позиции по отношение на 
държавни облигации, отнемане на 
ликвидност от съответните  пазари 
на облигации и изкуствено 
повишаване на разходите по заемане 
за държавите-членки, което има 
отрицателно въздействие върху  
възможностите на държавите-
членки за рефинансиране на техния 
дълг в период на криза. Следователно 
непокритите позиции в държавните 
суапи за кредитно неизпълнение 
следва да се забранят.

Or. en

Изменение 191
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Държавните суапи за кредитно 
неизпълнение следва да се основават 
на принципа на застрахователния 
интерес, като същевременно се 
отчита, че в суверенна държава може 
да има интереси, различни от 
притежаването на облигации.

Or. en

Изменение 192
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С мерките, отнасящи се до 
държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност и ограничения за 
непокритите къси продажби, следва 
да се наложат изисквания, които са 
пропорционални и същевременно 
избягват отрицателното въздействие 
върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за 
обратно изкупуване на държавни 
облигации.

(17) С мерките, отнасящи се до 
държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност, следва да се наложат 
изисквания, които са пропорционални и 
същевременно избягват отрицателното 
въздействие върху ефективността на 
пазарите на държавни облигации и 
пазарите за обратно изкупуване на 
държавни облигации.

Or. en

Изменение 193
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С мерките, отнасящи се до (17) С мерките, отнасящи се до 
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държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност и ограничения за 
непокритите къси продажби, следва да 
се наложат изисквания, които са 
пропорционални и същевременно 
избягват отрицателното въздействие 
върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за 
обратно изкупуване на държавни 
облигации.

държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност и ограничения за 
непокритите къси продажби, следва да 
се наложат изисквания, които са 
пропорционални и същевременно 
избягват отрицателното въздействие 
върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за 
обратно изкупуване на държавни 
облигации. Държавните суапи за 
кредитно неизпълнение са законно 
използвани за хеджиране на рискове, 
различни от пряка експозиция към 
държавен дълг. Поради това 
настоящият регламент не следва да 
ограничава или забранява непокрити 
позиции в държавни суапи за 
кредитно неизпълнение.

Or. en

Обосновка

Забраната на непокрити позиции в държавни суапи за кредитно неизпълнение ще има 
отрицателно въздействие върху ликвидността на пазарите на държавни дългови 
инструменти и ще бъде несъразмерна по отношение на системните рискове, 
създавани от такива позиции.  Това би оскъпило твърде много набирането на 
финансови средства от страна на държавите-членки за публични услуги като 
здравеопазване, пенсии и социални грижи.

Изменение 194
Gay Mitchell

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С мерките, отнасящи се до 
държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност и ограничения за 

(17) С мерките, отнасящи се до 
държавни дългови инструменти и 
свързани с тях суапи за кредитно 
неизпълнение и предвиждащи по-висока 
прозрачност и ограничения за 
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непокритите къси продажби, следва да 
се наложат изисквания, които са 
пропорционални и същевременно 
избягват отрицателното въздействие 
върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за 
обратно изкупуване на държавни 
облигации.

непокритите къси продажби, следва да 
се наложат изисквания, които са 
пропорционални и същевременно 
избягват отрицателното въздействие 
върху ликвидността на пазарите на 
държавни облигации и пазарите за 
обратно изкупуване на държавни 
облигации. На практика, държавните 
суапи за кредитно неизпълнение са 
обикновено и законно използвани за 
хеджиране на рискове, различни от 
пряка експозиция към държавни 
облигации. Поради това настоящият 
регламент не следва да забранява 
използването на непокрити позиции в 
държавни суапи за кредитно 
неизпълнение.

Or. en

Обосновка

Забраната или ограничаването на непокрити позиции в държавни суапи за кредитно 
неизпълнение може да има отрицателно въздействие върху ликвидността на 
пазарите на държавни дългови инструменти, оскъпявайки твърде много набирането 
на финансови средства от страна на държавите-членки за предоставяне на публични 
услуги като здравеопазване, пенсии и социални грижи и създавайки по-голямо бреме за 
европейските данъкоплатци.

Изменение 195
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Акциите все по-често се допускат 
до търговия на различни места за 
търговия в Съюза и извън него. Акции 
на редица големи дружества със 
седалище извън Съюза също са 
допуснати до търговия на места за 
търговия в рамките на Съюза. От гледна 
точка на ефикасността е целесъобразно 

(18) Акциите все по-често се допускат 
до търговия на различни места за 
търговия в Съюза и извън него. Акции 
на редица големи дружества със 
седалище извън Съюза също са 
допуснати до търговия на места за 
търговия в рамките на Съюза. От гледна 
точка на ефикасността е целесъобразно 
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ценните книжа да бъдат изключени от 
обхвата на някои изисквания за 
уведомяване и оповестяване в 
случаите, когато основното място за 
търговия на съответния инструмент е 
извън Съюза.

ценните книжа да бъдат също така 
включени, когато основното място за 
търговия на този инструмент е извън 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Изискванията за уведомяване и оповестяване могат също така ефективно да се 
прилагат за ценните книжа, когато  място за търговия е извън Съюза. От друга 
страна, освобождаването им би могло да представлява  въпрос, свързан с 
регулаторния арбитраж, тъй като в резултат от това правило би съществувал 
стимул икономическата дейност да се измести извън границите на Съюза.

Изменение 196
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят ключова
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
трябва да поемат къси позиции, за да 
я изпълняват. Налагането на 
изисквания за тези дейности би могло 
да наруши сериозно способността им 
за осигуряване на ликвидност и да
окаже значително отрицателно 
влияние върху ефективността на 
пазарите на Съюза. Освен това
маркет-мейкърите рядко поемат 
значителни къси позиции освен за 
много кратки периоди. Затова е 
целесъобразно извършващите такава 
дейност физически или юридически 
лица да бъдат изключени от обхвата 
на изискванията, които могат да 
навредят на способността им да 

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят известна
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
следва да осигуряват търгуемостта 
(пазарната ликвидност) на ценните 
книжа посредством постоянно 
обявяване на курс „продава“ и курс 
„купува“. При функциониращ пазар 
продажба е възможна единствено въз 
основа на условията, определени от 
маркет-мейкъра. По принцип 
правилата за фондовата борса 
изискват от маркет-мейкъра само да 
посочи минимален обем на акции и 
дългови ценни книжа, които ще купи.
Освен това не бива да бъдат 
превишавани предварително 
определени максимални спредове, но 
не трябва и да се обявява справедлива, 
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изпълняват тази функция и по този 
начин могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
пазарите на Съюза. За да важи това 
изключение и за еквивалентните лица от
трети държави, е необходима процедура 
за оценяване на еквивалентността на 
пазарите на третите държави. 
Изключението следва да се прилага за 
различните видове дейности по 
поддържане на пазара, но не и за 
търговията с финансови инструменти за 
собствена сметка. Целесъобразно е 
също така да се прилага изключение и 
за определени операции на първичния 
пазар, като операциите, свързани с 
държавни дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на
пазарите. Компетентните органи следва 
да бъдат уведомявани за използването 
на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии. 
Компетентните органи следва също така 
да могат да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

стойност, изчислена по методите на 
финансовата математика. Вместо 
това маркет-мейкърът може да 
определи сам критериите за 
ценообразуване. Ако маркет-
мейкърът прекрати дейността си и 
не си вземе обратно дяловете, 
вторичният пазар също ще загуби 
ликвидност, респ. при търговска 
операция ще трябва да се намеси 
централен контрагент. Затова е 
целесъобразно изискванията да се 
прилагат за физически или 
юридически лица, участващи в 
дейности по поддържане на пазара. За 
да важи това изключение и за 
еквивалентните лица от трети държави, 
е необходима процедура за оценяване на 
еквивалентността на пазарите на 
третите държави. Изключението следва 
да се прилага за различните видове 
дейности по поддържане на пазара, но 
не и за търговията с финансови 
инструменти за собствена сметка. 
Целесъобразно е също така да се 
прилага изключение и за определени 
операции на първичния пазар, като 
операциите, свързани с държавни 
дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на 
пазарите. Компетентните органи следва 
да бъдат уведомявани за използването 
на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии. 
Компетентните органи следва също така 
да могат да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

Or. de
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Изменение 197
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят ключова 
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
трябва да поемат къси позиции, за да я 
изпълняват. Налагането на изисквания 
за тези дейности би могло да наруши 
сериозно способността им за 
осигуряване на ликвидност и да окаже 
значително отрицателно влияние върху 
ефективността на пазарите на Съюза.
Освен това маркет-мейкърите рядко 
поемат значителни къси позиции освен 
за много кратки периоди. Затова е 
целесъобразно извършващите такава 
дейност физически или юридически 
лица да бъдат изключени от обхвата на 
изискванията, които могат да навредят 
на способността им да изпълняват тази 
функция и по този начин могат да 
окажат неблагоприятно въздействие 
върху пазарите на Съюза. За да важи 
това изключение и за еквивалентните 
лица от трети държави, е необходима 
процедура за оценяване на 
еквивалентността на пазарите на 
третите държави. Изключението следва 
да се прилага за различните видове 
дейности по поддържане на пазара, но 
не и за търговията с финансови 
инструменти за собствена сметка.
Целесъобразно е също така да се 
прилага изключение и за определени 
операции на първичния пазар, като 
операциите, свързани с държавни 
дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на 
пазарите. Компетентните органи следва 

(19) Дейностите по поддържане на 
пазара (market making) играят ключова 
роля за осигуряване на ликвидност на 
пазарите в Съюза, а маркет-мейкърите 
трябва да поемат къси позиции, за да я 
изпълняват. Налагането на изисквания 
за тези дейности би могло да наруши 
сериозно способността им за 
осигуряване на ликвидност и да окаже 
значително отрицателно влияние върху 
ефективността на пазарите на Съюза.
Освен това маркет-мейкърите рядко 
поемат значителни къси позиции освен 
за много кратки периоди. Затова е 
целесъобразно извършващите такава 
дейност физически или юридически 
лица да бъдат изключени от обхвата на 
изискванията, които могат да навредят 
на способността им да изпълняват тази 
функция и по този начин могат да 
окажат неблагоприятно въздействие 
върху пазарите на Съюза. За да важи 
това изключение и за еквивалентните 
лица от трети държави, е необходима 
процедура за оценяване на 
еквивалентността на пазарите на 
третите държави. Изключението следва 
да се прилага за различните видове 
дейности по поддържане на пазара,
които допринасят за регулируема 
ликвидност. Целесъобразно е също 
така да се прилага изключение и за 
определени операции на първичния 
пазар, като операциите, свързани с 
държавни дългови инструменти и 
стабилизационни схеми, защото това са 
важни дейности, допринасящи за 
ефективното функциониране на 
пазарите. Компетентните органи следва 
да бъдат уведомявани за използването 
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да бъдат уведомявани за използването 
на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии.
Компетентните органи следва също така 
да могат да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

на изключението и да имат 
правомощието да забраняват на дадено 
физическо или юридическо лице да 
използва изключението, ако не 
изпълнява съответните критерии.
Компетентните органи следва също така 
да могат да изискват информация от 
физическото или юридическото лице, за 
да наблюдават използването на 
изключението от това лице.

Or. en

Обосновка

С оглед съответствие на настоящия регламент с Директивата за пазарите на 
финансови инструменти, следва да се включат всички търговски дейности, които 
могат да се разглеждат като поддържане на пазара, напр. случаите, когато няма 
публично обявяване на котировки или  реципрочното търгуване между маркет-
мейкърите, когато единият от тях отговаря на необходимостта на другия да 
извършва търговия от името на своя клиент, или на основа предаване на финансови 
инструменти от един маркет-мейкър към друг.

Изменение 198
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент
на дадено място за търговия
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за 
търговия, за да може при необходимост 
да се намеси бързо и за срок от 24 часа
да предотврати неконтролируемия спад 
на цената му.

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент, за да може при 
необходимост да се намеси бързо, за да 
предотврати неконтролируемия спад на 
цената му.

Or. en
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Изменение 199
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за 
търговия, за да може при необходимост 
да се намеси бързо и за срок от 24 часа
да предотврати неконтролируемия спад 
на цената му.

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент, за да може при 
необходимост да се намеси бързо, за да 
предотврати неконтролируемия спад на 
цената му. Периодът на ограничаване 
на търговията следва да отчита 
сериозността на смущенията на 
пазарите.

Or. en

Изменение 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за 
търговия, за да може при необходимост 
да се намеси бързо и за срок от 24 часа 
да предотврати неконтролируемия спад 
на цената му.

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия и на 
основателно безпокойство по повод на 
системен проблем на местно равнище 
или на равнище ЕС, компетентният 
орган следва да има и възможността 
временно да ограничи късите продажби 
на този финансов инструмент на
територията, на която е 
компетентен, или да поиска такова 
ограничение на други територии, за да 
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може при необходимост да се намеси 
бързо и за срок от 24 часа да 
предотврати неконтролируемия спад на 
цената му.

Or. en

Изменение 201
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за търговия, 
за да може при необходимост да се 
намеси бързо и за срок от 24 часа да 
предотврати неконтролируемия спад на 
цената му.

(22) В случай на значителен спад на 
цената на даден финансов инструмент 
на дадено място за търговия 
компетентният орган следва да има и 
възможността временно да ограничи 
късите продажби на този финансов 
инструмент на това място за търговия, 
за да може при необходимост да се 
намеси бързо и за срок, съобразен със 
сериозността на смущенията на 
финансовия пазар, да предотврати 
неконтролируемия спад на цената му.

Or. de

Изменение 202
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Когато дадено неблагоприятно 
събитие или тенденция засяга повече от 
една държава-членка или има други 
последствия в трансграничен план, от 
основно значение са тясното 
сътрудничество и консултации между 
компетентните органи. ЕОЦКП следва 
да играе ключова координационна роля 

(23) Когато дадено неблагоприятно 
събитие или тенденция засяга повече от 
една държава-членка или има други 
последствия в трансграничен план, от 
основно значение са тясното 
сътрудничество и консултации между 
компетентните органи. ЕНО (ЕОЦКП) 
следва да играе ключова 
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в такива положения и да се стреми да
осигурява съгласуваност между 
компетентните органи. Съставът на 
ЕОЦКП, в който влизат представители 
на компетентните органи, ще спомогне 
за изпълнението на тази роля.

координационна роля в такива 
положения и да осигурява 
съгласуваност между компетентните 
органи. Съставът на ЕНО (ЕОЦКП), в 
който влизат представители на 
компетентните органи, ще спомогне за 
изпълнението на тази роля.

Or. en

Изменение 203
Syed Kamall

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Правомощията за намеса на 
компетентните органи и ЕОЦКП чрез 
ограничаване на късите продажби, 
суапите за кредитно неизпълнение и 
други сделки следва да бъдат само 
временни по характер и да се 
упражняват само за такъв срок и 
доколкото е необходимо за 
преодоляването на конкретната заплаха.

(27) Правомощията за намеса на 
компетентните органи чрез 
ограничаване на късите продажби, 
суапите за кредитно неизпълнение и 
други сделки следва да бъдат само 
временни по характер и да се 
упражняват само за такъв срок и 
доколкото е необходимо за 
преодоляването на конкретната заплаха.

Or. en

Обосновка

Правомощието за намеса на пазара на държава-членка следва да бъде ограничено до 
компетентния орган, който най-добре разбира местния пазар; поради това, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 за ЕОЦКП, ЕОЦКП не следва да има 
правомощия  за намеса.

Изменение 204
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На ЕОЦКП следва да бъде 
предоставено общо правомощие да 
разследва случаи или практики, 
свързани с къси продажби или 
използване на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да определя дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазарите.
ЕОЦКП следва да публикува доклад, в 
който да излага констатациите си от 
извършеното разследване.

(29) На ЕНО (ЕОЦКП) следва да бъде 
предоставено общо правомощие да 
разследва случаи или практики, 
свързани с къси продажби или 
използване на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да определя дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазарите.
ЕНО (ЕОЦКП) следва да публикува 
доклад, в който да излага констатациите 
си от извършеното разследване и ЕНО 
(ЕОЦКП) и в случай че ЕНО (ЕОЦКП) 
счита, че дадена мярка следва да бъде 
въведена на равнище на Съюза, 
неговото решение следва да бъде 
обвързващо за компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 205
Markus Ferber

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-конкретно 
правото на защита на личните данни 
съгласно член 16 от Договора и член 8 
от Хартата. По-конкретно, 
прозрачността относно значителните 
нетни къси позиции, в т.ч. публичното 
оповестяване в предвидените в 
регламента случаи, е необходима за 
осигуряването на стабилност на 
финансовия пазар и защита на 

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-конкретно 
правото на защита на личните данни 
съгласно член 16 от Договора и член 8 
от Хартата. По-конкретно, 
прозрачността относно значителните 
нетни къси позиции, в т.ч. публичното 
оповестяване над определен праг в 
предвидените в регламента случаи, е 
необходима за осигуряването на 
стабилност на финансовия пазар и 
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инвеститорите. Подобна прозрачност ще 
позволи на регулаторните органи да 
наблюдават използването на къси 
продажби във връзка със стратегии за 
злоупотреба, както и въздействието им 
върху доброто функциониране на 
пазарите. Прозрачността може да 
спомогне и за избягването на 
асиметрията на информацията, 
гарантирайки, че всички участници на 
пазара са подходящо информирани по 
въпроса доколко късите продажби 
засягат цените. Всеки обмен или 
предаване на информация между 
компетентните органи следва да се 
извършва в съответствие с правилата 
относно предаването на лични данни по 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни17. 
Всеки обмен или предаване на 
информация от страна на ЕОЦКП 
следва да се извършва в съответствие с 
правилата относно предаването на 
лични данни по Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския 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 данни18, който следва да важи 
изцяло за обработката на лични данни за 
целите на настоящия регламент.

защита на инвеститорите. Подобна 
прозрачност ще позволи на 
регулаторните органи да наблюдават 
използването на къси продажби във 
връзка със стратегии за злоупотреба, 
както и въздействието им върху доброто 
функциониране на пазарите. 
Прозрачността може да спомогне и за 
избягването на асиметрията на 
информацията, гарантирайки, че всички 
участници на пазара са подходящо 
информирани по въпроса доколко 
късите продажби засягат цените. Всеки 
обмен или предаване на информация 
между компетентните органи следва да 
се извършва в съответствие с правилата 
относно предаването на лични данни по 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни17. 
Всеки обмен или предаване на 
информация от страна на ЕНО 
(ЕОЦКП) следва да се извършва в 
съответствие с правилата относно 
предаването на лични данни по 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския 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 данни18, който следва да важи 
изцяло за обработката на лични данни за 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 206
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите-членки следва да 
определят правила за санкциите, които 
ще се прилагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното прилагане.
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

(32) Въз основа на насоките, приети 
от ЕНО (ЕОЦКП), и като вземат 
предвид съобщението на Комисията 
за по-строги наказателни разпоредби 
за сектора на финансовите услуги,
държавите-членки следва да определят 
правила за санкциите, които ще се 
прилагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното прилагане.
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. В дългосрочен 
план следва да бъде установен 
хармонизиран режим на санкциите в 
Съюза.

Or. en

Изменение 207
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Тъй като някои държави-членки 
вече са въвели ограничения върху 
късите продажби и понеже се 
предвиждат делегирани актове и 
задължителни технически 
стандарти, които следва да бъдат 
приети, за да може предвижданата 
нормативна уредба да се прилага 
ефективно, за целта трябва да се 
предвиди достатъчно дълъг срок.

(37) Тъй като някои държави-членки 
вече са въвели ограничения върху 
късите продажби, е необходимо във 
възможно най-кратки срокове да се
приеме и приложи ефективна уредба 
на равнище Съюза. Продължаващата 
нестабилност на пазарите и
непосредствената заплаха, каквато 
представляван практиките, свързани 
с търговията на суапите за кредитно 
неизпълнение за икономическата и 
политическата основа на 
интеграцията на Съюза допринасят 
за неотложната необходимост от 
уредба в областта на късите 
продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение.  
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Or. en

Изменение 208
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Тъй като някои държави-членки 
вече са въвели ограничения върху 
късите продажби и понеже се 
предвиждат делегирани актове и 
задължителни технически стандарти, 
които следва да бъдат приети, за да 
може предвижданата нормативна уредба 
да се прилага ефективно, за целта трябва 
да се предвиди достатъчно дълъг срок.

(37) Тъй като само някои държави-
членки вече са въвели ограничения 
върху късите продажби, следва 
възможно най-бързо да влезе в сила 
общият за целия Съюз регламент.
Това се налага също така поради все 
още високата нестабилност на 
пазарите, както и поради 
проблемите, свързани със суапите за 
кредитно неизпълнение на държавни 
ценни книжа, така че 
стабилизацията, която се цели с 
регламента, е абсолютно неотложен 
въпрос за Съюза като цяло.

Or. de

Изменение 209
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) финансовите инструменти, които са 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, включително когато 
тези инструменти се търгуват извън 
място за търговия;

(1) финансовите инструменти, които са 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза или са частно 
пласирани, включително когато тези 
инструменти се търгуват извън място за 
търговия;

Or. en
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Обосновка

Следва да се обхванат всички търгуеми финансови инструменти, независимо дали са 
допуснати до търгуване на места за търговия или са частно пласирани.  Ако не се 
внесе тази корекция, последицата ще е  регулаторен арбитраж, водещ до условия на 
неравнопоставеност.

Изменение 210
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза, и 
посочените в раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или със задължение на държава-
членка или Съюза.

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза или от 
или друга институция със значение за 
цялата система, която има 
местонахождение или е установена в 
Съюза, и посочените в раздел В, точки 
4—10 от приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или със задължение на държава-
членка или Съюза.

Or. de

Изменение 211
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) дълговите инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, и посочените в раздел В, 
точки 4—10 от приложение І към 
Директива 2004/39/ЕО деривати, 
които са свързани с такива дългови 
инструменти, емитирани от 

заличава се
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държава-членка или Съюза, или със 
задължение на държава-членка или 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Обхватът на регламента следва да включва дълга на ЕС или държава-членка при 
условие че: 1) Член 12 не се прилага за такива инструменти; 2) правомощията на 
ЕОЦКП не обхващат такива инструменти и 3) компетентните органи могат да 
вземат решение за налагане на ограничения относно държавния дълг единствено за 
подкрепа на същото ограничение, решено от засегнатата държава-членка.

Изменение 212
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза, и 
посочените в раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или със задължение на 
държава-членка или Съюза.

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза, и 
посочените в раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или се позовават на тях.

Or. en

Обосновка

Изяснява се значението на деривати на дългови инструменти и се отстранява 
неясното позоваване на задължение на държава-членка или на Съюза, което може да 
се отнася за каквото и да е задължение и не се ограничава до финансовите 
инструменти.
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Изменение 213
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза, и 
посочените в раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или със задължение на държава-
членка или Съюза.

(3) дълговите инструменти, емитирани 
от държава-членка или Съюза, и 
посочените в раздел В, точки 4—10 от 
приложение І към Директива 
2004/39/ЕО деривати, които са свързани 
с такива дългови инструменти, 
емитирани от държава-членка или 
Съюза, или със задължение на държава-
членка или Съюза, или със задължение, 
произтичащо от институция със 
значение за цялата система, която е 
установена или има 
местонахождение в Съюза.

Or. en

Изменение 214
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „суап за кредитно неизпълнение“ 
означава дериватен договор, при който 
едната страна плаща такса на другата 
страна в замяна на компенсация или 
плащане при неизпълнение от страна на 
определено трето лице или при 
кредитно събитие, свързано с третото 
лице, и всеки друг дериватен договор, 
който има сходен икономически 
ефект;

в) „суап за кредитно неизпълнение“
означава дериватен договор, при който 
едната страна плаща такса на другата 
страна в замяна на компенсация или 
плащане при неизпълнение от страна на 
определено трето лице или при 
кредитно събитие, свързано с третото 
лице;

Or. en
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Обосновка

Формулировката „всеки друг дериватен договор, който има сходен икономически 
ефект” е неясна и не допринася с нищо в този контекст.  Следва да се заличи.

Изменение 215
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „дейност по поддържане на пазара“ 
означава дейността по член 15, 
параграф 1;

к) „дейност по поддържане на пазара“ 
означава дейностите на 
инвестиционен посредник или лице от 
трета държава, или местно 
дружество, което е член на място за 
търговия или на пазар в трета 
държава, чиято законодателна и 
надзорна уредба е била обявена от 
Комисията за еквивалентна съгласно 
член 15, параграф 2, когато той/то 
извършва сделки с даден финансов 
инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място 
за търговия или извън него, по един от  
долупосочените начини:

Or. en

Обосновка

Настоящият текст се нуждае от по-добро пояснение относно това, което се 
разбира под  различни дейности по поддържане на пазара.

Изменение 216
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к) – подточка i) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) като обявява едновременно твърда 
котировка „купува“ и твърда 
котировка „продава“ със сравним 
размер и конкурентни цени, 
осигурявайки по този начин 
ликвидност на пазара редовно и 
постоянно;

Or. en

Обосновка

Настоящият текст се нуждае от по-добро пояснение относно това, което се 
разбира под  различни дейности по поддържане на пазара.

Изменение 217
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) като част от обичайната си 
дейност, изпълнявайки поръчки, 
инициирани от клиенти, или в 
отговор на искания от клиенти за 
покупка или продажба,

Or. en

Обосновка

Настоящият текст се нуждае от по-добро пояснение относно това, което се 
разбира под  различни дейности по поддържане на пазара.
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Изменение 218
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) като се хеджират позициите, 
произтичащи от изпълнението на 
поръчки съгласно подточка ii),

Or. en

Обосновка

Настоящият текст се нуждае от по-добро пояснение относно това, което се 
разбира под  различни дейности по поддържане на пазара.

Изменение 219
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „основно място за търговия“ на
дадена акция означава мястото за 
търговия с най-висок оборот за тази 
акция;

м) „основно място за търговия“ на
дадена ценна книга означава мястото за 
търговия с най-висок оборот за тази 
ценна книга;

Or. en

Обосновка

На местата за търговия не се търгуват само акции.

Изменение 220
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „къса продажба“ на акция или дългов
инструмент означава всяка продажба на
акция или дългов инструмент,
която/който продавачът не притежава
към момента на сключването на 
договора за продажба, включително 
такава продажба, при която към 
момента на сключването на договора 
за продажба продавачът е взел назаем 
или се е споразумял да вземе назаем 
акцията или дълговия инструмент, за 
да я/го достави към момента на 
сетълмента;

п) „къса продажба“ на финансов
инструмент означава всяка продажба на
финансов инструмент, който
продавачът не притежава, и всяка
продажба, която се осъществява 
посредством доставката на финансов
инструмент,  взет назаем от продавача 
или от негово име;

Or. en

Изменение 221
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „къса продажба“ на акция или дългов 
инструмент означава всяка продажба на 
акция или дългов инструмент, 
която/който продавачът не притежава 
към момента на сключването на 
договора за продажба, включително 
такава продажба, при която към
момента на сключването на договора за 
продажба продавачът е взел назаем или 
се е споразумял да вземе назаем 
акцията или дълговия инструмент, за да 
я/го достави към момента на 
сетълмента;

п) „къса продажба“ на акция или дългов 
инструмент означава всяка продажба на 
акция или дългов инструмент, 
която/който продавачът не притежава 
към момента на сключването на 
договора за продажба, включително 
такава продажба, при която към 
момента на сключването на договора за 
продажба продавачът е взел назаем 
акцията или дълговия инструмент. 
Извършването на непокрити къси 
продажби е забранено;

Or. de
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Изменение 222
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „къса продажба“ на акция или дългов 
инструмент означава всяка продажба на 
акция или дългов инструмент, 
която/който продавачът не притежава 
към момента на сключването на 
договора за продажба, включително 
такава продажба, при която към 
момента на сключването на договора за 
продажба продавачът е взел назаем или 
се е споразумял да вземе назаем
акцията или дълговия инструмент, за да 
я/го достави към момента на 
сетълмента;

п) „къса продажба“ на акция или дългов 
инструмент означава всяка продажба на 
акция или дългов инструмент, 
която/който продавачът не притежава 
към момента на сключването на 
договора за продажба, включително 
такава продажба, при която към 
момента на сключването на договора за 
продажба продавачът е взел назаем 
акцията или дълговия инструмент, за да 
я/го достави към момента на 
сетълмента;

Or. en

Изменение 223
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „място за търговия“ означава 
регулиран пазар или МТС в Съюза;

с) „място за търговия” означава 
регулиран пазар, МТС или системен 
интернализатор, действащ в такова 
качество, и при необходимост 
система извън Общността с 
функции, сходни на регулиран пазар 
или на МТС;

Or. en

Обосновка

Предложеното определение е твърде ограничаващо. Определението на „място за 
търговия” в настоящия регламент трябва да остане в съответствие с 
определението в Директивата за пазарите на финансови инструменти (Директива 
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2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета). Определението следва да се 
адаптира в съответствие с предстоящото преразглеждане на тази директива.

Изменение 224
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква т а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „законен притежател” означава 
притежател на акции, притежател 
на облигации или притежател на 
други финансови инструменти, според 
определението в националното 
законодателство, в съответствие с 
което са издадени съответните 
ценни книжа.

Or. en

Обосновка

В определението за притежание на финансов инструмент е необходимо да са 
отразени различни правни понятия. Член 3, параграф 2 придобива съответния смисъл 
единствено във връзка с националното законодателство.

Изменение 225
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква т а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „непокрита къса продажба” на 
финансов инструмент означава къса 
продажба на финансов инструмент, 
когато продавачът, преди или по 
време на представянето на поръчката 
за къса продажба, не е взел назаем или 
сключил споразумение, за да вземе на 
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заем финансовия инструмент, който 
трябва да достави на купувача.

Or. en

Изменение 226
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество,  с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, или с 
индекси на финансовите пазари на 
държава-членка или на Съюза, се 
счита всяка позиция, произтичаща от:

Or. en

Обосновка

Предложеният регламент следва също така да разглежда други инструменти, 
позволяващи заемането на позиции на пазарите на държава-членка (напр. индексни 
фондове, базиращи се на борсови индекси, и дериватите, базиращи се на такива 
фондове) или на еврозоната (например индексните фондове, базиращи се на 
резултатите на най-високо капитализираните предприятия в Европа, определени 
като „сини чипове”, и деривати, базиращи се на тези фондове).

Изменение 227
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
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акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от (в 
случая на буква б), на основа, 
коригирана спрямо коефициента 
„делта”) :

Or. en

Обосновка

В съответствие с приетите позиции на различни регулаторни органи в ЕС в техните 
насоки относно съществуващите режими на оповестяване на късите продажби, 
изчисляването на нетните позиции следва да се извършва на основа, коригирана 
спрямо коефициента „делта” (а не на основа номинална стойност), с цел по-точно да 
се отрази позицията на икономически интереси, притежавани посредством 
деривати.   Тази информация ще бъде много полезна за регулаторните органи.

Изменение 228
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните 
държавни дългови инструменти на 
дадена държава-членка или Съюза, се 
счита всяка позиция, произтичаща от:

1. За целите на настоящия регламент за 
къса позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните дългови 
инструменти на дадена държава-членка 
или Съюза, се счита всяка позиция, 
произтичаща от:

Or. de

Изменение 229
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) къса продажба на акция, емитирана
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза;

а) къса продажба на ценна книга, 
емитирана от дружеството, или на 
дългов инструмент, емитиран от 
държавата-членка или Съюза;

Or. en

Изменение 230
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка или 
Съюза;

а) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка, Съюза 
или институция със значение за 
цялата система;

Or. en

Изменение 231
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка или 
Съюза;

a) къса продажба на акция, емитирана от 
дружеството, или на дългов инструмент, 
емитиран от държавата-членка или 
Съюза или от друга институция със 
значение за цялата система,

Or. de
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Изменение 232
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с 
която се създава или която е свързана 
с финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като
ефектът или един от ефектите на 
сделката е осигуряване на финансова 
полза за физическото или юридическото 
лице при спад на цената или стойността 
на акцията или дълговия инструмент.

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка
относно финансов инструмент, 
различен от инструментите по буква а), 
като прекият ефект или един от
преките ефекти на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при спад на цената или стойността на 
акцията или дълговия инструмент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с приетите позиции на различни регулаторни органи в ЕС в техните 
насоки относно съществуващите режими на оповестяване на късите продажби, 
изчисляването на нетните позиции следва да се извършва на основа, коригирана 
спрямо коефициента „делта” (а не на основа номинална стойност), с цел по-точно да 
се отрази позицията на икономически интереси, притежавани посредством 
деривати.  Тази информация ще бъде много полезна за регулаторните органи.

Изменение 233
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с която 
се създава или която е свързана с 
финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като ефектът 
или един от ефектите на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при спад на цената или стойността на 

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с която 
се създава или която е свързана с 
финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като ефектът 
или един от ефектите на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при спад на цената или стойността на 
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акцията или дълговия инструмент. ценната книга, дълговия инструмент 
или индекса.

Or. en

Изменение 234
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с 
която се създава или която е свързана 
с финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като ефектът 
или един от ефектите на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при спад на цената или стойността на 
акцията или дълговия инструмент.

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка
относно финансов инструмент, 
различен от инструментите по буква а), 
като ефектът или един от ефектите на 
сделката е осигуряване на финансова 
полза за физическото или юридическото 
лице при спад на цената или стойността 
на акцията или дълговия инструмент.

Or. en

Обосновка

Не е ясно значението на формулировката „с която се създава или която е свързана с 
финансов инструмент”.

Изменение 235
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество, с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
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държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

държава-членка или Съюза или с 
индекси на финансовите пазари на 
държава-членка или на Съюза, се 
счита всяка позиция, произтичаща от:

Or. en

Изменение 236
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от (в 
случая на буква б), на основа, 
коригирана спрямо 
коефициента„делта”) :

Or. en

Обосновка

В съответствие с приетите позиции на различни регулаторни органи в ЕС в техните 
насоки относно съществуващите режими на оповестяване на късите продажби, 
изчисляването на нетните позиции следва да се извършва на основа, коригирана 
спрямо индекса „делта” (а не на основа номинална стойност), с цел по-точно да се 
отрази позицията на икономически интереси, притежавани посредством на 
деривати.  Тази информация ще бъде много полезна за регулаторните органи.

Изменение 237
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните държавни 
дългови инструменти на дадена 
държава-членка или Съюза, се счита 
всяка позиция, произтичаща от:

2. (Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 238
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните 
държавни дългови инструменти на 
дадена държава-членка или Съюза, се 
счита всяка позиция, произтичаща от:

2. За целите на настоящия регламент за 
дълга позиция, свързана с емитирания 
акционерен капитал на дадено 
дружество или с емитираните дългови 
инструменти на дадена държава-членка 
или Съюза, се счита всяка позиция, 
произтичаща от:

Or. de

Изменение 239
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежаването на акция, емитирана 
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза;

а) притежаването на ценна книга, 
емитирана от дружеството, или на 
дългов инструмент, емитиран от 
държавата-членка или Съюза;

Or. en
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Изменение 240
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежаването на акция, емитирана 
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза;

a) притежаването на акция, емитирана 
от дружеството, или на дългов 
инструмент, емитиран от държавата-
членка или Съюза или от друга 
институция със значение за цялата 
система,

Or. de

Изменение 241
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с която 
се създава или която е свързана с 
финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като ефектът 
или един от ефектите на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при нарастване на цената или 
стойността на акцията или дълговия 
инструмент.

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с която 
се създава или която е свързана с 
финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като ефектът 
или един от ефектите на сделката е 
осигуряване на финансова полза за 
физическото или юридическото лице 
при нарастване на цената или 
стойността на ценната книга, дълговия 
инструмент или инструментите, 
свързани с индекси.

Or. en

Изменение 242
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка, с 
която се създава или която е свързана 
с финансов инструмент, различен от 
инструментите по буква а), като
ефектът или един от ефектите на 
сделката е осигуряване на финансова 
полза за физическото или юридическото 
лице при нарастване на цената или 
стойността на акцията или дълговия 
инструмент.

б) сключването от страна на физическо 
или юридическо лице на сделка
относно финансов инструмент, 
различен от инструментите по буква а), 
когато ефектът или един от ефектите на 
сделката е осигуряване на финансова 
полза за физическото или юридическото 
лице при нарастване на цената или 
стойността на акцията или дълговия 
инструмент.

Or. en

Обосновка

Не е ясно значението на формулировката „с която се създава или която е свързана с 
финансов инструмент”.

Изменение 243
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграфи 1 и 2 при 
изчислението на късата и дългата 
позиция по отношение на държавни 
дългови инструменти се включва всеки 
суап за кредитно неизпълнение, свързан 
със задължение или кредитно събитие 
във връзка с държава-членка или Съюза.

3. За целите на параграф 1 
изчислението на къса позиция, що се 
отнася до всяка къса позиция, която 
се държи от съответното лице 
(включително чрез или посредством 
индекс, кошница от ценни книжа или 
интереси в борсово търгуван фонд или 
подобна единица), се определя от 
въпросното физическо или 
юридическо лице, което действа 
разумно предвид публично 
достъпната информация относно 
състава на съответния индекс или 
кошница от ценни книжа, или на 
интересите на съответния борсово 



PE456.773v01-00 78/135 AM\853802BG.doc

BG

търгуван фонд или подобна единица 
(и, за да се избегне всякакво съмнение, 
при изчислението на такава къса 
позиция никое лице не е задължено да 
получи информация в реално време 
относно този състав от страна на 
което и да е било лице).
За целите на параграф 2 
изчислението на дълга позиция, за 
всички цели, включва (като дълги 
позиции) всички интереси, които има 
съответното лице по отношение на 
облигация или  дългова ценна книга, 
конвертируема в акция, емитирана 
от съответното предприятие.
За целите на параграфи 1 и 2 при
изчислението на късата и дългата 
позиция по отношение на държавни 
дългови инструменти се включва всеки 
суап за кредитно неизпълнение, свързан 
със задължение или кредитно събитие 
във връзка с държава-членка или Съюза.

Or. en

Обосновка

Изискването към предприятията да декомпозират борсово търгуваните фондове и 
индексите с широка основа за целите на изчисляването дали дадена позиция е къса би 
генерирало малко данни или данни, които не са от съществено значение, както по 
отношение на регулаторния орган, така и по отношение на пазара, а цената на  
изпълнението е непропорционално висока.  Трябва надлежно да се отчитат дългите 
позиции, за да се даде действителна представа за нетната къса позиция. Ако при 
изчислението се пренебрегне свързана дълга позиция, това ще доведе до намаляване на 
ликвидността на пазара на облигации. 

Изменение 244
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящия регламент 5. За целите на настоящия регламент 
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позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитираните 
държавни дългови инструменти на 
дадена държава-членка или на Съюза, 
се приспаднат от всички къси позиции, 
държани от това физическо или 
юридическо лице по отношение на 
посочените дългови инструменти, е 
нетната къса позиция по отношение на 
емитираните държавни дългови 
инструменти на дадена държава-
членка или на Съюза.

позицията, която остава, след като 
всички дълги позиции, държани от 
дадено физическо или юридическо лице 
по отношение на емитираните дългови 
инструменти, се приспаднат от всички 
къси позиции, държани от това 
физическо или юридическо лице по 
отношение на посочените дългови 
инструменти, е нетната къса позиция по 
отношение на емитираните дългови 
инструменти.

Or. de

Изменение 245
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изчисленията за държавните 
дългови инструменти по параграфи 1—5 
се извършват за всяка държава-членка 
или за Съюза, дори когато в рамките на 
държавата-членка или Съюза отделни 
субекти емитират държавни дългови 
инструменти от името на държавата-
членка или Съюза.

6. Изчисленията за дълговите
инструменти по параграфи 1—5 се 
извършват за всяка държава-членка или 
за Съюза, или  институция със 
значение за цялата система, която е 
установена или има 
местонахождение в Съюза;дори когато 
в рамките на държавата-членка или 
Съюза отделни субекти емитират 
държавни дългови инструменти от 
името на държавата-членка или Съюза.

Or. en

Изменение 246
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изчисленията за държавните дългови 
инструменти по параграфи 1—5 се 
извършват за всяка държава-членка или 
за Съюза, дори когато в рамките на 
държавата-членка или Съюза отделни 
субекти емитират държавни дългови 
инструменти от името на държавата-
членка или Съюза.

6. Изчисленията за държавните дългови 
инструменти по параграфи 1—5 се 
извършват за всяка държава-членка или 
за Съюза, или за друга институция със 
значение за цялата система, която 
има местонахождение или е 
установена в Съюза, дори когато в 
рамките на държавата-членка или 
Съюза отделни субекти емитират 
държавни дългови инструменти от 
името на държавата-членка или Съюза

Or. de

Изменение 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на дейности по управление 
на фондове, когато се следват 
различни инвестиционни стратегии 
във връзка с конкретен емитент 
посредством отделни фондове, 
управлявани от едно и също лице,  
изчисляването на нетните къси и 
нетните дълги позиции за целите на 
параграфи 3, 4, 5 и 5а се осъществява 
на равнището на всеки фонд. Когато 
същата инвестиционна стратегия се 
следва във връзка с конкретен 
емитент  посредством повече от 
един фонд, нетните къси и нетните 
дълги позиции във всеки от тези 
фондове се събират. Когато два или 
повече портфейла в рамките на един 
и същ субект се управляват на 
дискреционна основа, като следват 
една и съща инвестиционна 
стратегия по отношение на 
конкретен емитент, тези позиции 
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следва да се събират за изчисляването 
на нетните къси позиции и нетните 
дълги позиции.

Or. en

Обосновка

Лицата, управляващи фондове, често ще действат от името на клиенти, 
представляващи широк набор от инвестиционни стратегии; Важно е нетните къси 
позиции на такива клиенти да се разглеждат индивидуално, тъй като обобщаването 
на интересите на клиента с тези на другите клиента би било заблуждаващо.

Изменение 248
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчислението на нетна къса позиция 
и на нетна дълга позиция за целите на 
параграфи 3, 4 и 5 включва всеки 
финансов инструмент, който създава 
пряка или непряка икономическа 
експозиция към емитирания 
акционерен капитал на дружество 
или държавните дългови 
инструменти, издадени от държава-
членка или от Съюза, при условие че:
а) всеки икономически интерес, 
държан в рамките на кошница, 
индекс или борсово търгуван фонд, се 
определя въз основа на информация 
относно състава на съответния 
индекс или на кошницата от ценни 
книжа, или на авоарите на борсово 
търгувания фонд, която е публично 
достъпна към момента на 
изчислението, и от физическото или 
юридическото лице не се изисква да 
получи актуализирана информация по 
отношение на този състав от което 
и да е било лице; както и че
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б) изчислението на дълга позиция 
включва всеки интерес в рамките на 
дългови ценни книжа, конвертируеми 
в акции на съответния емитент.

Or. en

Обосновка

Изчисляването на нетните позиции следва да се извършва на основа, коригирана 
спрямо коефициента „делта”, с цел отразяване на действителната икономическа 
позиция. Този подход за изчисление на нетни къси позиции беше приет от различни 
регулаторни органи в ЕС (например FSA в Обединеното кралство или  AFM в 
Нидерландия) в техните насоки относно съществуващите режими на оповестяване. 
Делта измерва  степента, в която дериватен финансов инструмент е изложен на 
промени в цената на акцията.  По отношение на параграф 1, буква б) промяната се 
предлага с цел по-голяма яснота на разпоредбата.

Изменение 249
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Изчислението на нетна къса 
позиция и на нетна дълга позиция за 
целите на параграфи 3, 4 и 5 включва 
всеки финансов инструмент, който 
създава пряка или непряка 
икономическа експозиция към 
емитирания акционерен капитал на 
дружество или държавните дългови 
инструменти, издадени от държава-
членка или от Съюза, при условие че:
а) всеки икономически интерес, 
държан в рамките на кошница, 
индекс или борсово търгуван фонд, се 
определя въз основа на информация 
относно състава на съответния 
индекс или на кошницата от ценни 
книжа, или на авоарите на борсово 
търгувания фонд, която е публично 
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достъпна към момента на 
изчислението, и от физическото или 
юридическото лице не се изисква да 
получи актуализирана информация по 
отношение на този състав от което 
и да е било лице; както и че
б) изчислението на дълга позиция 
включва всеки интерес в рамките на 
дългови ценни книжа, конвертируеми 
в акции на съответния емитент.

Or. en

Обосновка

Постигането на последователност с подхода, приет в модела на ЕКРЦК за 
паневропейски режим за оповестяване на късите продажби.

Изменение 250
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) кога се смята, че дадено физическо 
или юридическо лице притежава акция 
или дългов инструмент за целите на 
параграф 2;

а) кога се смята, че дадено физическо 
или юридическо лице притежава ценна 
книга или дългов инструмент за целите 
на параграф 2;

Or. en

Изменение 251
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) метода за изчисляване на нетни 
къси позиции за инструменти, 
свързани с индекси. 
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Or. en

Изменение 252
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент 
се смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране 
на риска от неизпълнение на 
емитента, когато физическото или 
юридическото лице има дълга позиция 
в държавни дългови инструменти на 
същия емитент или дълга позиция в 
дългови инструменти на даден 
емитент с висока корелация спрямо 
цената на задължението на държава-
членка или Съюза. За целите на 
настоящия параграф се смята, че 
страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма 
непокрита позиция по силата на това 
задължение.

1. Търговията със суапи за кредитно 
неизпълнение и други инструменти,
целящи хеджиране на риска от 
кредитно неизпълнение, се забранява 
на финансовите пазари в Съюза.

Or. en

Изменение 253
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза,
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от намаляване на
кредитоспособността на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има друга позиция, върху чиято 
стойност подобно намаляване може 
да има отрицателно въздействие.  За 
целите на настоящия параграф се смята, 
че страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма непокрита 
позиция по силата на това задължение.

Or. en

Изменение 254
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
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риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

риска от намаляване на
кредитоспособността на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има друга позиция, върху чиято 
стойност подобно намаляване може 
да има отрицателно въздействие.  За 
целите на настоящия параграф се смята, 
че страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма непокрита 
позиция по силата на това задължение.

Or. en

Обосновка

Държавните суапи за кредитно неизпълнение са ефективно средство да намаляване 
на риска в редица инструменти, освен базовите държавни дългови инструменти.
Поставянето на ограничения или налагането на изисквания за оповестяване на 
участниците на пазара ще възпре тези участници от инвестиране в този дълг, като 
това ще окаже последващо въздействие върху способността на корпорациите за 
набиране на средства.

Изменение 255
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
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риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

риска, свързан със съответната 
държава-членка или Съюза, или на 
риска, свързан с  имущество или 
ценни книжа, намиращи се в или 
издадени от структурни единици на 
съответната територия, държани в 
портфейла на физическото или 
юридическото лице. За целите на 
настоящия параграф се смята, че 
страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма непокрита 
позиция по силата на това задължение.

Or. en

Обосновка

Държавните суапове за кредитно неизпълнение се използват за хеджиране на риска на 
страните по различни начини, а не само чрез дългови позиции (например чрез 
съставяне на портфейл от имоти, намиращи се на територията на съответната 
държава).  Следователно, дадена позиция в суап за кредитно неизпълнение във връзка 
със задължение на държава-членка на Европейския съюз не трябва непременно да се 
разглежда като открита, когато се използва за хеджиране на риск, присъщ за 
определен портфейл.

Изменение 256
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
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неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия емитент 
или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с 
висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия емитент,
или на риска от намаляване на 
стойността на актив на 
физическото или юридическото лице, 
доколкото стойността на актива е в
положителна корелация спрямо цената 
на задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

Or. en

Изменение 257
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия емитент 
или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с висока 
корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза или на 
друга институция със значение за 
цялата система, която има 
местонахождение или е установена в 
Съюза, доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в дългови 
инструменти на същия емитент или 
дълга позиция в дългови инструменти 
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Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
това задължение.

на даден емитент с висока корелация 
спрямо цената на задължението на 
държава-членка или Съюза. За целите на 
настоящия параграф се смята, че 
страната по суап за кредитно 
неизпълнение, която е задължена да 
извърши плащането или да изплати 
компенсация при неизпълнение или 
кредитно събитие, свързано със 
съответното трето лице, няма непокрита 
позиция по силата на това задължение.

Or. de

Изменение 258
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия емитент 
или дълга позиция в дългови 
инструменти на даден емитент с висока 
корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 

1. За целите на настоящия регламент се 
смята, че дадено физическо или 
юридическо лице има непокрита 
позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза, 
доколкото суапът за кредитно 
неизпълнение не служи за хеджиране на 
риска от неизпълнение на емитента, 
когато физическото или юридическото 
лице има положителна експозиция на 
риск към държавни дългови 
инструменти на същия емитент или 
положителна експозиция на риск към
дългови инструменти на даден емитент 
с висока корелация спрямо цената на 
задължението на държава-членка или 
Съюза. За целите на настоящия 
параграф се смята, че страната по суап 
за кредитно неизпълнение, която е 
задължена да извърши плащането или 
да изплати компенсация при 
неизпълнение или кредитно събитие, 
свързано със съответното трето лице, 
няма непокрита позиция по силата на 
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това задължение. това задължение.

Or. en

Обосновка

Определението за покрити позиции в суапи за кредитно неизпълнение трябва да бъде 
разширено и да обхваща случаите, когато дългата позиция е постигната чрез 
деривати, а не чрез пряко държане на позиции в държавен дълг.
Често пъти дериватите от типа на суапите се използват за хеджиране на валутния 
риск.

Изменение 259
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, когато позицията 
му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, съобщава на ЕНО (ЕОЦКП)
подробна информация относно тази 
позиция, когато тя надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.

Or. en

Изменение 260
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 



AM\853802BG.doc 91/135 PE456.773v01-00

BG

отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, когато позицията 
му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за
търговия, уведомява ЕНО (ЕОЦКП), 
когато позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
уведомяване, посочен в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Централизираното уведомяване е много по-подходящо за инвеститорите, към които 
има изискване за уведомяване. Необходимо е да бъде създадена база данни, до която 
компетентните органи имат достъп.

Изменение 261
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, когато позицията му 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за уведомяване, посочен в 
параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, уведомява 
съответния компетентен орган, когато 
позицията му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Емитираният акционерен капитал на дадено дружество може да бъде също и частно 
пласиран. Тази възможност следва да бъде включена в обхвата на настоящия 
регламент.
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Изменение 262
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган, когато позицията 
му надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване, 
посочен в параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, уведомява съответния 
компетентен орган относно този факт 
по искане на компетентния орган.

Or. en

Изменение 263
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,2 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.

заличава се

Or. en

Изменение 264
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,2 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Уведомяването за къси позиции по отношение на всички финансови инструменти при 
такъв нисък праг най-вероятно би довело до значителен обем оповестявания 
всекидневно. Това би изправило регулаторния орган и отделните дружества пред 
значителни затруднения в административен аспект, може да създаде излишна 
шумотевица и евентуално да размие всички значими данни.  Наложително е да се 
осигури възможност за гъвкавост по отношение на праговете за уведомяване.

Изменение 265
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да променя праговете 
по параграф 2, като отчита 
развитието на финансовите пазари.

3. При необходимост, ЕНО (ЕОЦКП) 
може да изготви и да изпрати до 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
необходимостта от коригиране на 
праговете, посочени в параграф 2, 
като отчита развитието на 
финансовите пазари. Посредством 
делегирани актове в съответствие с член 
36 и при спазване на условията по 
членове 37 и 38, Комисията може, в 
срок от три месеца след получаване
на становището на ЕНО (ЕОЦКП), да 
променя праговете по параграф 2.

Or. en
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Изменение 266
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да променя праговете 
по параграф 2, като отчита 
развитието на финансовите пазари.

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията определя праговете, 
посочени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Уведомяването за къси позиции по отношение на всички финансови инструменти при 
такъв нисък праг най-вероятно би довело до значителен обем оповестявания 
всекидневно. Това би изправило регулаторния орган и отделните дружества пред 
значителни затруднения в административен аспект, може да създаде излишна 
шумотевица и евентуално да размие всички значими данни.  Наложително е да се 
осигури възможност за гъвкавост по отношение на праговете за уведомяване.

Изменение 267
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Означаване на поръчките за къси 

продажби на местата за търговия
Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
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продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en

Обосновка

Означаването на поръчките няма да отрази точно действителността и би увеличило 
разходите по прилагането, оказвайки несъразмерно въздействие върху малките 
посредници и участници на пазара, и в крайна сметка ще засегне инвеститорите и 
емитентите.  Необходимостта от повече прозрачност и по-добро наблюдение на 
късите продажби се постига най-ефективно чрез оповестяването на нетните къси 
позиции пред регулаторните органи.

Изменение 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Означаване на поръчките за къси 

продажби на местата за търговия
Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.
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Or. en

Обосновка

Изискването за означаване на поръчки за къси продажби предполага допълнителни 
разходи за местата за търговия и посредниците без ясни ползи за регулаторните 
органи. Освен това получената информация от означаването на поръчките няма да 
бъде пълна (изключват се извънборсовите сделки) и няма да съвпада с информацията, 
получена при изчисляването на нетната къса позиция в края на деня.

Изменение 269
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Означаване на поръчките за къси 

продажби на местата за търговия
Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en

Обосновка

Означаването на поръчките на местата за търговия не е достатъчна мярка за 
подобряване на прозрачността. Подобно означаване на поръчките води до високи 
разходи по прилагането за ползвателите, доставчиците на инфраструктура и 
местата за търговия, като в крайна сметка тези разходи ще бъдат поети от 
крайните инвеститори, а същевременно допълнителните ползи са под въпрос.
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Изменение 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Означаване на поръчките за къси 

продажби на местата за търговия
Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en

Обосновка

Въпреки че късите позиции помагат за упражняване на надзор върху пазара, 
добавената стойност в резултат на означаването на поръчките за късите продажби 
не е ясна, като се има предвид и фактът, че Директивата за пазарите на финансови 
инструменти налага на участниците на пазара изискването за отчитане на всички 
извършени сделки пред регулаторните органи.

Изменение 271
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Означаване на поръчките за къси 

продажби на местата за търговия
Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на пропорционалност на регулаторната рамка на ЕС следва да 
изберем един (предложения режим на оповестяване) вместо два режима, които 
служат за същата цел.

Изменение 272
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Означаване на поръчките за къси 
продажби на местата за търговия

Отчитане на късите продажби пред 
компетентните органи

Or. en
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Изменение 273
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Означаване на поръчките за къси 
продажби на местата за търговия

Означаване на поръчките за къси 
продажби

Or. en

Обосновка

Означаването на ценните книжа е наложително, независимо от това дали се 
търгуват на място за търговия или на извънборсов пазар.

Изменение 274
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия 
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Комисията отправя искане към ЕНО 
(ЕОЦКП) да измени приложение 1 
към Регламент (ЕО) № 1287/2006 с цел 
да изиска посредниците, 
предприемащи къси продажби, да 
посочват последните в отчета за 
сделките относно подобни продажби 
пред съответния компетентен орган.

Or. en
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Изменение 275
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции, трябва да 
установи процедури, с които да 
гарантира, че физическите или 
юридическите лица, изпълняващи 
поръчки на това място за търговия, 
означават поръчките за продажба 
като поръчки за къса продажба, ако 
продавачът извършва къса продажба 
на акции. Мястото за търговия
публикува най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Всички инвестиционни дружества по 
смисъла на член 4, параграф 1 от 
Директива 2004/39/ЕО и всички 
членове на регулиран пазар или 
многостранна търговска система 
включват в отчетите за сделките, 
посочени в член 25, параграф 3 от 
настоящата директива, поле, в което 
се посочва, за сделки с акции, дали 
сделката представлява къса продажба 
или не.

Обобщената информация относно
подобни къси продажби се публикува.
Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38, Комисията приема мерки, с които 
уточнява по какъв начин да бъде 
публикувана тази обобщена 
информация.

Or. en

Обосновка

Ще бъдат отчетени късите продажби, осъществени на регулиран пазар, 
многостранни търговски системи, както и извънборсовите къси продажби, като 
така ще се осигури по-качествена информация за регулаторните органи и 
обществеността. Използването на съществуващ механизъм ще означава по-малко 
разходи в сравнение със създаването на изцяло нова система. Надеждата за 
бъдещето е, че тези отчети ще бъдат извършвани пряко пред ЕОЦКП (вж. 
консултацията относно преразглеждането на ДПФИ). Това ще гарантира общо 
съдържание и формат на отчетите за сделките, ще улесни обмена на информация 
между регулаторните органи за целите на надзора във връзка с пазарните 
злоупотреби и ще позволи публикуването на хармонизирана информация от ЕОЦКП.
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Изменение 276
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за 
обема на поръчките, означени като 
поръчки за къси продажби.

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, или инвестиционен 
посредник, който изпълнява поръчки 
от името на клиенти с такива 
инструменти извън място за 
търговия, трябва да установи 
процедури за извънредни 
обстоятелства, с които да гарантира, 
че физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия или чрез инвестиционния 
посредник, могат да означават 
поръчките за продажба като поръчки за 
къса продажба, ако продавачът 
извършва къса продажба на акции.

Or. en

Изменение 277
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия ценни книжа, или 
инвестиционен посредник, който 
изпълнява за собствена сметка 
поръчки от името на клиенти с 
такива инструменти извън място за 
търговия, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия или чрез инвестиционния 
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на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

посредник, могат да означават 
поръчките за продажба като поръчки за 
къса продажба, ако продавачът 
извършва къса продажба на ценни 
книжа. Мястото за търговия или 
инвестиционният посредник 
публикуват най-малко веднъж дневно 
обобщена информация за обема на 
поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en

Обосновка

Означаването на ценните книжа е наложително, независимо от това дали се 
търгуват на място за търговия или на извънборсов пазар.

Изменение 278
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема 
на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки и търгуващи за 
собствена сметка на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема 
на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Or. en



AM\853802BG.doc 103/135 PE456.773v01-00

BG

Изменение 279
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема 
на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби.

Всяко място за търговия, което допуска 
до търговия акции, трябва да установи 
процедури, с които да гарантира, че 
физическите или юридическите лица, 
изпълняващи поръчки на това място за 
търговия, означават поръчките за 
продажба като поръчки за къса 
продажба, ако продавачът извършва 
къса продажба на акции. Събраните 
данни се предоставят на 
разположение на съответния 
компетентен орган. Мястото за 
търговия публикува най-малко веднъж 
дневно обобщена информация за обема 
на поръчките, означени като поръчки за 
къси продажби, за всички акции, които 
се търгуват на това място за 
търговия.

Or. en

Изменение 280
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Публично оповестяване на 

значителните нетни къси позиции в 
акции

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция 
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 
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търговия на място за търговия, 
оповестява публично подробна 
информация за позицията, когато 
позицията му надхвърли или спадне 
под съответния праг за оповестяване, 
посочен в параграф 2.
2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.
3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията може да променя 
праговете по параграф 2, като 
отчита развитието на финансовите 
пазари.

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуални къси позиции може да има отрицателно 
въздействие върху малките фондове.  То може да доведе до проциклично поведение, 
което да предизвика намаляване на цените на акциите, да причини вреди на 
европейските предприятия и да доведе до намалена ликвидност и по-неефективно 
ценообразуване за ползвателите на пазарите – инвеститорите на дребно, 
пенсионните фондове и корпоративните емитенти.  Разпоредбите за уведомяване в 
член 5 ще дадат възможност за достъп на компетентните органи до съответната 
информация, за да могат да следят системните рискове без особени затруднения.

Изменение 281
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция 
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 

1. Съответният компетентен орган 
всекидневно публикува подробна 
информация относно общия обем на 
нетните къси позиции за всички 
акции, за които е получил уведомление 
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търговия на място за търговия, 
оповестява публично подробна 
информация за позицията, когато 
позицията му надхвърли или спадне 
под съответния праг за оповестяване, 
посочен в параграф 2.

по член 5. Подобно оповестяване не 
посочва поименно притежателя на 
нетната къса позиция.

Or. en

Изменение 282
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция 
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до 
търговия на място за търговия, 
оповестява публично подробна 
информация за позицията, когато 
позицията му надхвърли или спадне под 
съответния праг за оповестяване, 
посочен в параграф 2.

1. Съответният компетентен орган 
публикува подробна информация за 
позицията, когато позицията му 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за оповестяване, посочен в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция
по отношение на емитирания 
акционерен капитал на дружество, 
чиито акции са допуснати до търговия 
на място за търговия, оповестява 
публично подробна информация за 

1. В края на деня за търговия 
съответният компетентен орган 
оповестява публично всички обобщени 
нетни къси позиции по отношение на 
емитирания акционерен капитал на 
дружество, чиито акции са допуснати до 
търговия на място за търговия, 
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позицията, когато позицията му 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за оповестяване, посочен в 
параграф 2.

оповестява публично подробна 
информация за позицията, когато 
позицията му надхвърли или спадне под 
съответния праг за оповестяване, 
посочен в параграф 2.

Or. en

Изменение 284
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, оповестява публично 
подробна информация за позицията, 
когато позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, оповестява 
публично подробна информация за 
позицията, когато позицията му 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за оповестяване, посочен в 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Означаването на ценните книжа е наложително, независимо от това дали се 
търгуват на място за търговия или на извънборсов пазар.

Изменение 285
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има нетна къса позиция по 
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отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, оповестява публично
подробна информация за позицията, 
когато позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.

отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружество, чиито акции са 
допуснати до търговия на място за 
търговия, съобщава на ЕНО (ЕОЦКП)
подробна информация за позицията, 
когато позицията му надхвърли или 
спадне под съответния праг за 
оповестяване, посочен в параграф 2.
ЕНО (ЕОЦКП) оповестява публично 
такива позиции.

Or. en

Обосновка

Всички лица, които държат подлежащи на уведомление позиции, ще могат да ги 
отчитат пред един-единствен орган, т.е. ЕОЦКП, вместо пред един от 27-те 
различни регулаторни органа в зависимост от съответните акции. Освен това 
изменената разпоредба ще позволи информацията за всички подлежащи на публично 
оповестяване позиции да бъде достъпна за обществеността на едно място, т.е. на 
уебсайта на ЕОЦКП. Изменението също така ще осигури икономии от мащаба за 
органите – членове на ЕОЦКП, всеки от които в противен случай би трябвало да 
изгради механизъм за отчитане и/или публикуване.

Изменение 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато физическо или 
юридическо лице е уведомило, че къса 
позиция по отношение на акции в 
дружество е достигнала или 
надхвърлила праговете за публично 
оповестяване, посочени в член 7, 
параграф 2, ЕНО (ЕОЦКП) 
всекидневно публикува отчет за 
късите позиции. Оповестяването се 
прави в обобщен вид и не съдържа 
информация относно това кой е 
притежател на позицията.
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Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуалните къси позиции не помага на 
регулаторните органи да открият евентуални злоупотреби на пазара и излага 
притежателите на къси позиции на риск да бъдат притиснати в краткосрочен план, 
както и на други злоупотреби спрямо тях; то насърчава стадното поведение;  то 
намалява ликвидността, тъй като инвеститорите не желаят други дружества да
узнаят техните къси позиции и затова предпочитат да избягват късите продажби. 
Обобщеното оповестяване осигурява полезна информация за участниците на пазара.

Изменение 287
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството 
и всеки 0,1 % над този процент.

заличава се

Or. en

Изменение 288
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,1 % над този процент.

2. Съответният праг за оповестяване е 
3 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,1 % над този процент.

Or. en

Обосновка

Късите продажби са знак за останалите участници на пазара, че даден инвеститор 



AM\853802BG.doc 109/135 PE456.773v01-00

BG

счита, че настоящата цена на акциите е твърде висока.  Ако останалите участници 
на пазара споделят това мнение, цената ще бъде коригирана, тъй като те също ще 
продадат акциите, както стана в случая на „Енрон“. Тази функция на късите 
продажби има стойност единствено при по-високия праг от 3%, тъй като по-
малките позиции имат по-малко значение и биха довели само до по-малко ликвидност 
поради колебанието на инвеститорите да заемат – и оповестят – по-малки къси 
позиции.

Изменение 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният праг за уведомяване е 
0,5 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,1 % над този процент.

2. Съответният праг за оповестяване е 
1 % от стойността на емитирания 
акционерен капитал на дружеството и 
всеки 0,2 % над този процент.

Or. en

Обосновка

Не сме убедени, че ползите, свързани с режим на „публично оповестяване на 
значителните нетни къси позиции в акции“, надхвърлят свързаните с него разходи.
С цел ограничаване на въздействието на настоящата разпоредба, предлагаме 
увеличаване на праговете.

Изменение 290
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оповестяването не посочва поименно 
притежателя на нетната къса 
позиция.

Or. en
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Обосновка

Обобщените и анонимни оповестявания осигуряват най-добрия начин за постигане на 
целите на политиката, без да се нанасят вреди на инвеститорите и емитентите –
ползватели на пазарите.

Изменение 291
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията може да променя 
праговете по параграф 2, като 
отчита развитието на финансовите 
пазари.

заличава се

Or. en

Изменение 292
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може да променя праговете 
по параграф 2, като отчита 
развитието на финансовите пазари.

3. При необходимост, ЕНО (ЕОЦКП) 
може да изготви и да изпрати до 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията становище относно 
необходимостта от коригиране на 
праговете, посочени в параграф 2, 
като отчита развитието на 
финансовите пазари.
Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията може, в срок от три месеца 
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след получаване на становището на 
ЕНО (ЕОЦКП), да променя праговете 
по параграф 2.

Or. en

Изменение 293
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Уведомяване на компетентните 

органи за значителните нетни къси 
позиции в държавни дългови 

инструменти и суапи за кредитно 
неизпълнение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените 
по-долу позиции, уведомява 
съответния компетентен орган, 
когато някоя от тези позиции 
надхвърли или спадне под съответния 
праг за уведомяване по отношение на 
съответната държава-членка или 
Съюза:
a) нетна къса позиция по отношение 
на емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
Съюза;
б) непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан със 
задължение на държава-членка или 
Съюза.
2. Съответните прагове за 
уведомяване се състоят от 
първоначален размер и 
последователни нарастващи равнища 
за всяка държава-членка и за Съюза, 
определени в приетите от 
Комисията мерки съгласно 
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параграф 3.
3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията определя началните 
размери и последователните 
нарастващи равнища по параграф 2. 
Тя отчита всички следни условия:
a) праговете трябва да бъдат 
определени на такова равнище, че да 
не се изисква уведомяване за позиции с 
минимални размери;
б) общата стойност на емитираните 
и неизкупени обратно държавни 
дългови инструменти на всяка 
държава-членка и Съюза и средния 
размер на поетите от участниците 
на пазара позиции, свързани с 
държавните дългови инструменти на 
същата държава-членка или Съюза.

Or. en

Обосновка

Не съществува доказателство, което да навежда на мисълта, че се изисква 
постоянен режим на оповестяване във връзка с късите позиции в държавен дълг.  
Заключенията на работната група на Комисията относно взаимодействието между 
държавните суапи за кредитно неизпълнение и пазарите на облигации, гласят, че няма 
убедителни доказателства, че развитието на пазара на суапи за кредитно 
неизпълнение води до по-високи разходи за финансиране за държавите-членки, но 
отбелязват, че пазарът на суапи за кредитно неизпълнение е ефикасен и от полза за 
държавите-членки.

Изменение 294
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване на компетентните органи 
за значителните нетни къси позиции в 

Уведомяване на компетентните органи 
за значителните нетни къси позиции във 
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държавни дългови инструменти и 
суапи за кредитно неизпълнение

финансови инструменти, различни 
от акции

Or. en

Обосновка

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Изменение 295
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 
компетентен орган, когато някоя от 
тези позиции надхвърли или спадне 
под съответния праг за уведомяване 
по отношение на съответната 
държава-членка или Съюза:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява ЕНО 
(ЕОЦКП):

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде уведомен относно всички нетни позиции в акциите на 
дружество, така че органът да има представа за късите позиции. Изключително 
важно е осигуряването на пълна прозрачност за държавните дългови инструменти, 
както и за суапите за кредитно неизпълнение, свързани с подобни инструменти, тъй 
като тези продукти могат да окажат въздействие върху стабилността на 
държавите-членки и на Европейския съюз.
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Изменение 296
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 
компетентен орган, когато някоя от 
тези позиции надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване по 
отношение на съответната държава-
членка или Съюза:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, съобщава на ЕНО 
(ЕОЦКП) подробна информация 
относно тази позиция, когато някоя от 
тези позиции надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване по 
отношение на съответната държава-
членка или Съюза:

Or. en

Обосновка

Всички притежатели на подлежащи на уведомление позиции ще могат да ги отчитат 
пред един-единствен орган, т.е. ЕОЦКП, вместо пред един от 27-те различни 
регулаторни органа в зависимост от съответните акции. Освен това изменената 
разпоредба ще позволи информацията за всички подлежащи на публично оповестяване 
позиции да бъде достъпна за обществеността на едно място, т.е. уебсайта на 
ЕОЦКП. Изменението също така ще осигури икономии от мащаба за органите –
членове на ЕОЦКП, всеки от които в противен случай би трябвало да изгради 
механизъм за отчитане и/или публикуване.

Изменение 297
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което има една от посочените по-
долу позиции, уведомява съответния 
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компетентен орган, когато някоя от 
тези позиции надхвърли или спадне под 
съответния праг за уведомяване по 
отношение на съответната държава-
членка или Съюза:

компетентен орган, веднага щом някоя 
от тези позиции надхвърли или спадне 
под съответния праг за уведомяване:

Or. en

Изменение 298
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
Съюза;

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
Съюза или нетна къса позиция във 
финансов инструмент по отношение 
на емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
на Съюза;

Or. en

Изменение 299
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
Съюза;

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните дългови инструменти на 
държава-членка, Съюза или друга 
институция със значение за цялата 
система, която е установена или има 
местонахождение в Съюза;

Or. en
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Изменение 300
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните държавни дългови 
инструменти на държава-членка или 
Съюза;

a) нетна къса позиция по отношение на 
емитираните дългови инструменти на 
държава-членка или Съюза или на друга 
институция със значение за цялата 
система, която има 
местонахождение или е установена в 
Съюза,

Or. de

Изменение 301
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан със 
задължение на държава-членка или 
Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 302
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) непокрита позиция в суап за 
кредитно неизпълнение, свързан със 
задължение на държава-членка или 
Съюза.

б) нетна къса позиция по отношение 
на индексите на финансовия пазар на 
държава-членка или на Съюза или 
къса нетна позиция във финансов 
инструмент, свързан с индексите на 
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финансовия пазар на държава-членка 
или на Съюза.

Or. en

Изменение 303
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза.

б) непокрита позиция в суап за кредитно 
неизпълнение, свързан със задължение 
на държава-членка или Съюза или на
друга институция със значение за 
цялата система, която има 
местонахождение или е установена в 
Съюза.

Or. de

Изменение 304
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) нетна къса позиция във финансов 
инструмент по отношение на 
емитирания акционерен капитал на 
дружество.

Or. en

Изменение 305
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните прагове за 
уведомяване се състоят от 
първоначален размер и 
последователни нарастващи равнища 
за всяка държава-членка и за Съюза, 
определени в приетите от 
Комисията мерки съгласно 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде уведомен относно всички нетни позиции в акциите на 
дружество, така че органът да има представа за късите позиции. Изключително 
важно е осигуряването на пълна прозрачност по отношение на държавните дългови 
инструменти, както и на суапите за кредитно неизпълнение, свързани с подобни 
инструменти, тъй като тези продукти могат да окажат въздействие върху 
стабилността на държавите-членки и на Европейския съюз.

Изменение 306
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните прагове за уведомяване 
се състоят от първоначален размер и 
последователни нарастващи равнища за 
всяка държава-членка и за Съюза, 
определени в приетите от Комисията 
мерки съгласно параграф 3.

2. Съответните прагове за уведомяване 
се състоят от първоначален размер и 
последователни нарастващи равнища за 
всяка държава-членка и за Съюза,
определени в приетите от Комисията 
мерки съгласно параграф 3. Праговете 
за уведомяване се публикуват в 
централна база данни.

Or. en

Обосновка

Информацията относно съответните прагове следва да е достъпна посредством 
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централна база данни.

Изменение 307
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните прагове за уведомяване 
се състоят от първоначален размер и 
последователни нарастващи равнища 
за всяка държава-членка и за Съюза,
определени в приетите от Комисията 
мерки съгласно параграф 3.

2. Съответните прагове за уведомяване 
се уточняват в приетите от Комисията 
мерки съгласно параграф 3.

Or. en

Обосновка

Праговете за уведомяване се хармонизират на територията на Съюза с цел 
постигане на равнопоставени условия на конкуренция между всички държави-членки.

Изменение 308
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията определя началните 
размери и последователните 
нарастващи равнища по параграф 2. 
Тя отчита всички следни условия:

заличава се

a) праговете трябва да бъдат 
определени на такова равнище, че да 
не се изисква уведомяване за позиции с 
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минимални размери;
б) общата стойност на емитираните 
и неизкупени обратно държавни 
дългови инструменти на всяка 
държава-членка и Съюза и средния 
размер на поетите от участниците 
на пазара позиции, свързани с 
държавните дългови инструменти на 
същата държава-членка или Съюза.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да бъде уведомен относно всички нетни позиции в акциите на 
дружество, така че органът да има представа за късите позиции. Изключително 
важно е осигуряването на пълна прозрачност по отношение на държавните дългови 
инструменти, както и на суапите за кредитно неизпълнение, свързани с подобни 
инструменти, тъй като тези продукти могат да окажат въздействие върху 
стабилността на държавите-членки и на Европейския съюз.

Изменение 309
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията определя началните 
размери и последователните 
нарастващи равнища по параграф 2. 
Тя отчита всички следни условия:

3. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при спазване 
на условията по членове 37 и 38 
Комисията определя съответните 
прагове за уведомяване по параграф 2. 
Тя отчита всички следни условия:

Or. en

Изменение 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата стойност на емитираните и 
неизкупени обратно държавни дългови 
инструменти на всяка държава-членка и 
Съюза и средния размер на поетите от 
участниците на пазара позиции, 
свързани с държавните дългови 
инструменти на същата държава-членка 
или Съюза.

б) общата стойност на емитираните и 
неизкупени обратно държавни дългови 
инструменти на всяка държава-членка и 
Съюза, обема и средния размер на 
поетите от участниците на пазара 
позиции, свързани с държавните 
дългови инструменти на същата 
държава-членка или Съюза.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид особеностите на пазарите на държавни дългови инструменти, 
изглежда необходимо да се установят специфични прагове за всяка държава-членка. 
Праговете следва да отчитат равнището на ликвидност на всеки пазар на държавни 
дългови инструменти, като се основават на направената от компетентните органи 
оценка. Така погледнато, праговете могат да се различават в отделните държави-
членки, както и по отношение на различните видове ценни книжа.

Изменение 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ликвидността на всеки пазар на 
държавни дългови инструменти, 
оценена от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид особеностите на пазарите на държавни дългови инструменти, 
изглежда необходимо да се установят специфични прагове за всяка държава-членка. 
Праговете следва да отчитат равнището на ликвидност на всеки пазар на държавни 
дългови инструменти, като се основават на направената от компетентните органи 
оценка. Така погледнато, праговете могат да се различават в отделните държави-
членки, както и по отношение на различните видове ценни книжа.
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Изменение 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Съхраняване на данни

За целите на членове 5, 7 и 8, 
физическите и юридическите лица, 
които имат значителни нетни къси 
позиции, съхраняват за срок от 10 
години данните за брутните позиции, 
които съставляват значителна 
нетна къса позиция.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде възможност на компетентните органи да извършват ефикасен 
надзор на предвидения режим на уведомяване и оповестяване, се предлага 
физическите и юридическите лица, които са уведомили компетентните органи 
относно значителни нетни къси продажби или са оповестили публично тези 
продажби, да съхраняват за срок от 10 години данни за брутните позиции, които 
съставляват значителна нетна къса позиция.

Изменение 313
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При всяко уведомяване или 
оповестяване по членове 5, 7 или 8 се 
посочват подробни данни за 
самоличността на физическото или 

1. При всяко уведомяване по членове 5, 
7 или 8 се посочват подробни данни за 
самоличността на физическото или 
юридическото лице, което има 
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юридическото лице, което има 
съответната позиция, размерът на 
съответната позиция, емитентът, по 
отношение на когото се държи 
съответната позиция, и датата, на която 
съответната позиция е открита, 
променена или закрита.

съответната позиция, размерът на 
съответната позиция, емитентът, по 
отношение на когото се държи 
съответната позиция, и датата, на която 
съответната позиция е открита, 
променена или закрита.

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване на индивидуални къси позиции може да има отрицателно 
въздействие върху малките фондове.  То може да доведе до проциклично поведение, 
което да предизвика намаляване на цените на акциите, да причини вреди на 
европейските предприятия и да доведе до намаляване на ликвидността и по-
неефективно ценообразуване за потребителите на пазарите – инвеститорите на 
дребно, пенсионните фондове и корпоративните емитенти.  Разпоредбите за 
уведомяване в член 5 ще дадат възможност за достъп на компетентните органи до 
съответната информация, за да могат да следят системните рискове без особени 
затруднения.

Изменение 314
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При всяко уведомяване или 
оповестяване по членове 5, 7 или 8 се 
посочват подробни данни за 
самоличността на физическото или 
юридическото лице, което има 
съответната позиция, размерът на 
съответната позиция, емитентът, по 
отношение на когото се държи 
съответната позиция, и датата, на която 
съответната позиция е открита, 
променена или закрита.

1. При всяко уведомяване или 
оповестяване по членове 5 или 8 се 
посочват подробни данни за 
самоличността на физическото или 
юридическото лице, което има 
съответната позиция, размерът на 
съответната позиция, емитентът, по 
отношение на когото се държи 
съответната позиция, и датата, на която 
съответната позиция е открита, 
променена или закрита.

Оповестяването по член 7 включва 
подробни данни за физическото или 
юридическото лице, което държи 
съответната позиция, размера на 
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съответната позиция, емитента, по 
отношение на когото се държи 
съответната позиция, и датата, на 
която съответната позиция е 
открита, променена или закрита.

Or. en

Обосновка

Целите на член 7 ще бъдат постигнати най-ефикасно чрез обобщено оповестяване на 
късите позиции. Публичното оповестяване на индивидуалните къси позиции оказва 
отрицателно въздействие върху ликвидността, произтичаща от инвеститори, които 
не осъществяват къси продажби с цел да избегнат публично излагане на техните 
стратегии за търговия за собствена сметка. Обобщената информация относно 
късите продажби за всяка ценна книга поотделно ще бъде по-полезна за участниците 
на пазара, тъй като ще даде на заинтересования емитент цялостна представа за 
положението.

Изменение 315
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 24,00 ч. в деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

2. Нетната къса позиция се изчислява в 
края на деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция, с 
изключение на случаите на 
автоматична нощна търговия, 
когато референтната дата следва да 
бъде T+1. Уведомяването или 
оповестяването се извършва до 15,30 ч. 
на следващия ден за търговия.

Or. en

Обосновка

По-добре е изчисляването да става в края на деня за търговия, вместо в 24,00 ч., за да 
се избегне препращане към непотвърдени нареждания. Освен това следва да бъде 
дадено определение и за специалния случай на автоматичното търгуване през нощта; 
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в такива случаи е необходимо референтната дата да бъде Т+1.

Изменение 316
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 24,00 ч. в деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 23,59 ч. в деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия. Сроковете се изчисляват, 
като се отчита часовият пояс на 
основното място на стопанска 
дейност на физическото или 
юридическото лице.

Or. en

Обосновка

Възможно е да е била допусната грешка в текста на Комисията, тъй като 12 ч. 
(обед) („12 p.m“ (англ.) – ще бъде средата на деня за търговия. Тъй като е възможно в 
този случай да се направи позоваване на няколко часови пояса, трябва да се уточни
кой от тях ще бъде водещ. Логично е това да бъде часовият пояс на уведомяващия 
участник на пазара, поради допълнителната трудност, свързана с изискването към 
участниците да определят позициите в рамките на деня.

Изменение 317
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 24,00 ч. в деня за търговия, в който 

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 12 ч. в полунощ в деня за търговия, 



PE456.773v01-00 126/135 AM\853802BG.doc

BG

физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

в който физическото или юридическото 
лице притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

Or. en

Обосновка

Необходимо е настоящият член да бъде изменен, за да се уточни за кой „ден за 
търговия“ – кой часови пояс – се отнася случаят. Намерението в параграф 2 е 
изчисляването да става в полунощ.

Изменение 318
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нетната къса позиция се изчислява 
към 24,00 ч. в деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

2. Нетната къса позиция се изчислява в 
края на деня за търговия, в който 
физическото или юридическото лице 
притежава съответната позиция. 
Уведомяването или оповестяването се 
извършва до 15,30 ч. на следващия ден 
за търговия.

Or. en

Изменение 319
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Уведомлението до съответния 
компетентен орган с изискваната 
информация се предава по системата, 
посочена в член 12, параграф 1 от 

заличава се
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Регламент (ЕО) № 1287/2006.

Or. en

Обосновка

Вж. измененията относно членове 7 и 8.

Изменение 320
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Публичното оповестяване на 
информация по член 7 се извършва по 
начин, осигуряващ бърз достъп до 
информацията на 
недискриминационен принцип. 
Информацията се предоставя на 
официално определения механизъм на 
държавата-членка по произход на 
емитента на акциите съгласно 
член 21, параграф 2 от Директива 
2004/109/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета21.

заличава се

21 OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

Or. en

Обосновка

Вж. измененията относно членове 7 и 8.

Изменение 321
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Компетентният орган има 
правото да решава дали да се прави 
оповестяване по който и да е член на 
позициите, поети към момента на 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
към момента на влизането в сила на 
регламента или след това 
процентната стойност на 
позицията на физическото или 
юридическото лице се промени и 
достигне или се понижи под 
съответния праг за уведомяване или 
оповестяване поради преднамерено 
действие на това лице.

Or. en

Обосновка

С цел свеждане до минимум на вероятността от пазарен шок вследствие на 
влизането в сила на регламента, компетентният орган има право да решава дали да 
се прилага изискването за оповестяване на съществуващите позиции, поети към 
момента на влизане в сила на регламента.  Компетентният орган следва да реши дали 
от инвеститорите да се изисква единствено да извършват оповестяване във връзка с 
първия случай, когато вследствие на активно търгуване позицията им премине 
съответния праг за оповестяване.

Изменение 322
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Информация, която се представя на 

ЕОЦКП
1. На всяко тримесечие 
компетентните органи представят 
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на ЕОЦКП информация за нетните 
къси позиции, свързани с акции или 
държавни дългови инструменти, и за 
непокритите позиции, свързани със 
суапи за кредитно неизпълнение, за 
които те се явяват съответни 
компетентни органи и получават 
уведомления по членове 5—8.
2. За да може да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент, ЕОЦКП има право по 
всяко време да изисква от съответния 
компетентен орган на дадена 
държава-членка допълнителна 
информация за нетните къси 
позиции, свързани с акции или 
държавни дългови инструменти, или 
за непокритите позиции, свързани със 
суапи за кредитно неизпълнение.
Компетентният орган представя на 
ЕОЦКП поисканата информация в 
срок от седем календарни дни.

Or. en

Обосновка

Тъй като ЕОЦКП ще приема уведомленията, не е необходимо да му се предоставя 
информация по настоящия член.

Изменение 323
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всяко тримесечие компетентните 
органи представят на ЕОЦКП 
информация за нетните къси позиции, 
свързани с акции или държавни дългови 
инструменти, и за непокритите 
позиции, свързани със суапи за 

1. На всяко тримесечие компетентните 
органи представят на ЕОЦКП 
информация за нетните къси позиции, 
свързани с ценни книжа, индекси или 
държавни дългови инструменти, за 
които те се явяват съответни 
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кредитно неизпълнение, за които те се 
явяват съответни компетентни органи и 
получават уведомления по членове 5—
8.

компетентни органи и получават 
уведомления по членове 5—8.

Or. en

Изменение 324
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изпълнява задълженията 
си по настоящия регламент, ЕОЦКП 
има право по всяко време да изисква от 
съответния компетентен орган на дадена 
държава-членка допълнителна 
информация за нетните къси позиции, 
свързани с акции или държавни дългови 
инструменти, или за непокритите 
позиции, свързани със суапи за 
кредитно неизпълнение.

За да може да изпълнява задълженията 
си по настоящия регламент, ЕОЦКП 
има право по всяко време да изисква от 
съответния компетентен орган на дадена 
държава-членка допълнителна 
информация за нетните къси позиции, 
свързани с ценни книжа, индекси или 
държавни дългови инструменти.

Or. en

Изменение 325
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

НЕПОКРИТИ КЪСИ ПРОДАЖБИ РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ НА КЪСИ 
ПРОДАЖБИ И СУАПИ ЗА 
КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Or. en
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Изменение 326
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения за непокритите къси 
продажби

Покрити къси продажби

Or. en

Изменение 327
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения за непокритите къси 
продажби

Ограничения за непокритите къси 
продажби и суапите за кредитно 
неизпълнение

Or. en

Изменение 328
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса 
продажба на държавен дългов 
инструмент само ако е изпълнено 
едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Or. en
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Изменение 329
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба 
на държавен дългов инструмент само 
ако е изпълнено едно от следните 
условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да държи нетна къса 
позиция в акция, допусната до търговия 
на място за търговия, ако, в края на 
деня на търговията, когато е 
достигната съответната позиция, е 
изпълнено едно от следните условия:

Or. en

Изменение 330
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба 
на държавен дългов инструмент само 
ако е изпълнено едно от следните 
условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, когато продажбата 
се очаква да доведе до нетна къса 
позиция в съответната акция при 
приключването на търговската 
дейност, само ако е изпълнено едно от 
следните условия:

Or. en

Обосновка

В настоящия случай ограниченията биха имали отрицателно въздействие върху 
ликвидността на пазарите на държавни дългови инструменти и ще бъдат 
несъразмерни спрямо системните рискове, пораждани от подобни позиции.  Това би 
оскъпило твърде много набирането на финансови средства от страна на държавите-
членки за публични услуги като здравеопазване, пенсии и социални грижи.
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Изменение 331
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба 
на държавен дългов инструмент само 
ако е изпълнено едно от следните 
условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, само ако е изпълнено 
едно от следните условия:

Or. en

Обосновка

Държавните дългови инструменти следва да бъдат изцяло изключени от 
изискванията.

Изменение 332
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

Or. en
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Изменение 333
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

Or. de

Изменение 334
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако 
до 23,59 ч. в деня на търговия, когато 
съответното лице извърши късата 
продажба, е изпълнено едно от 
следните условия:

Or. en

Изменение 335
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 1. Всяко физическо или юридическо 
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лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако в 
края на деня за търговия е изпълнено 
едно от следните условия:

Or. en

Обосновка

Потенциалната забрана следва да се концентрира върху областите, в които могат да 
се предприемат ефективни мерки срещу манипулативно поведение, без да се оказва 
отрицателно въздействие върху ползите от непокритите къси продажби за 
пазарната ефикасност.

Изменение 336
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако е 
изпълнено едно от следните условия:

1. Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва къса продажба 
на акция, допусната до търговия на 
място за търговия, или къса продажба на 
държавен дългов инструмент само ако в 
края на съответния ден за търговия е 
изпълнено едно от следните условия:

Or. en


