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Изменение 337
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или държавния 
дългов инструмент;

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията;

Or. en

Обосновка

Ограниченията в този случай биха оказали неблагоприятно въздействие върху 
ликвидността на пазарите на държавни дългови инструменти и биха били 
несъразмерни спрямо системните рискове, които тези позиции представляват.  Това 
би оскъпило твърде много набирането на финансови средства от страна на 
държавите-членки за публични услуги като здравеопазване, пенсии и социални грижи.

Изменение 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или държавния 
дългов инструмент;

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или я е изкупило 
обратно;

Or. en

Обосновка

Предоставянето на гъвкавост за вземане назаем на финансов инструмент в рамките 
на деня би смекчило отрицателните последици от ограниченията на ликвидността, 
като същевременно би запазило общата цел на Комисията да се избягва неизпълнение 
на сетълмента. Държавните дългови инструменти следва да бъдат изцяло 
освободени от изискванията.
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Изменение 339
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или 
държавния дългов инструмент;

а) физическото или юридическото лице 
е взело назаем финансовия инструмент;

Or. en

Изменение 340
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или държавния
дългов инструмент;

a) физическото или юридическото лице 
е взело назаем акцията или дълговия
инструмент;

Or. de

Изменение 341
Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото 
лице е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов 
инструмент назаем;

заличава се

Or. en
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Изменение 342
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов 
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или има право, по силата на 
друго дължимо по неоспорим начин 
вземане съгласно договорно или вещно 
право, да му бъде прехвърлена 
собствеността върху съответен брой 
ценни книжа от същия клас, така че 
сетълментът да може да се извърши 
в изисквания срок.

Or. en

Обосновка

Има случаи, в които продавачът има неоспоримо договорно право да получи 
еквивалентни акции. Не става ясно защо в член 12 се поставя акцент само върху 
вземането назаем, тъй като правото на придобиване на собственост може да има 
дори и по-широк обхват. Подобна тясна дефиниция може да окаже голямо 
въздействие върху стратегиите за управление на портфейли на пазара. Тези въпроси 
следва да се разрешат чрез изменение на изискванията по член 12. Държавните 
дългови инструменти следва да бъдат изцяло освободени от изискванията.

Изменение 343
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на
акцията или държавния дългов
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на
финансовия инструмент назаем;

Or. en
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Изменение 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов 
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило рамков договор за вземане 
на акцията назаем;

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да включат в обхвата продажбите, придружени от 
„рамково споразумение“, съгласно което трета страна поема ангажимент да 
предостави назаем определена кошница от ценни книжа, или всяка друга 
договореност, съгласно която сетълментът може да бъде извършен в изисквания 
срок.

Изменение 345
Syed Kamall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов 
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията назаем;

Or. en

Обосновка

Ограниченията в този случай биха оказали неблагоприятно въздействие върху 
ликвидността на пазарите на държавни дългови инструменти и биха били 
несъразмерни спрямо системните рискове, които тези позиции представляват.  Това 
би оскъпило твърде много набирането на финансови средства от страна на 
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държавите-членки за публични услуги като здравеопазване, пенсии и социални грижи.

Изменение 346
Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или дълговия инструмент 
назаем;

Or. en

Изменение 347
Thomas Händel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или държавния дългов 
инструмент назаем;

б) физическото или юридическото лице 
е сключило договор за вземане на 
акцията или дълговия инструмент 
назаем;

Or. de

Изменение 348
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото 
лице има споразумение с трета 
страна, съгласно което третата 
страна е потвърдила, че акцията или 

заличава се
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държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че 
сетълментът да може да се извърши 
в изисквания срок.

Or. en

Изменение 349
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото 
лице има споразумение с трета 
страна, съгласно което третата 
страна е потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че 
сетълментът да може да се извърши 
в изисквания срок.

заличава се

Or. en

Изменение 350
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото 
лице има споразумение с трета 
страна, съгласно което третата 
страна е потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 

в) не става въпрос за непокрита къса 
продажба.
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запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че 
сетълментът да може да се извърши 
в изисквания срок.

Or. de

Изменение 351
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна,
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че сетълментът 
да може да се извърши в изисквания 
срок.

в) физическото или юридическото лице 
има разумни основания да счита, че 
акцията е налична за отдаване назаем, 
така че сетълментът да може да се 
извърши в изисквания срок.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на текста ограничава в по-голяма степен, отколкото 
това е необходимо, и подлежи на тълкувание по отношение на това, какво 
представлява потвърждението на мястото. Предложеното изменение привежда 
текста в съответствие с разпоредбите на други основни юрисдикции. Държавните 
дългови инструменти следва да бъдат изцяло освободени от изискванията.

Изменение 352
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че сетълментът 
да може да се извърши в изисквания 
срок.

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което има разумни основания 
да счита, че акцията може да бъде 
взета назаем, така че сетълментът да 
може да се извърши в изисквания срок.

Or. en

Изменение 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или 
юридическо лице, така че сетълментът 
да може да се извърши в изисквания 
срок.

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което има разумни очаквания,
че сетълментът да може да се извърши в 
изисквания срок.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да включат в обхвата продажбите, придружени от 
„рамково споразумение“, съгласно което трета страна поема ангажимент да 
предостави назаем определена кошница от ценни книжа, или всяка друга 
договореност, съгласно която сетълментът може да бъде извършен в изисквания 
срок.
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Изменение 354
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна,
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или юридическо 
лице, така че сетълментът да може да се 
извърши в изисквания срок.

в) физическото или юридическото лице 
има разумни очаквания, че акцията или 
държавният дългов инструмент може 
да се локализира и е запазен за отдаване 
назаем на съответното физическо или 
юридическо лице, така че сетълментът 
да може да се извърши в изисквания 
срок.

Or. en

Обосновка

Формулировката на член 12, параграф 1, буква в) следва да бъде адаптирана към 
текста на американския закон Dodd-Frank (разумни очаквания). Едно по-строго 
правило относно локализацията в ЕС може да върне европейските пазари на 
международно равнище.

Изменение 355
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или 
държавният дългов инструмент e 
налице на съответното място и е 
запазен за отдаване назаем на 
съответното физическо или юридическо 

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията  e налице на 
съответното място за отдаване назаем на 
съответното физическо или юридическо 
лице, така че сетълментът да може да се 
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лице, така че сетълментът да може да се 
извърши в изисквания срок.

извърши в изисквания срок.

Or. en

Обосновка

Търговията в рамките на деня не представлява повишен риск, тъй като късите 
позиции не се задържат достатъчно дълго, за да е необходимо да бъдат подложени 
на сетълмент. Изискването да се потвърди, че инструментът е запазен преди късата 
продажба, представлява несъразмерно ограничение и ще доведе до значително 
увеличение на разходите по заемане на емитентите. Дори и изискването за 
локализация за държавните дългови инструменти е несъразмерно предвид ниския брой 
неизпълнени сделки и ще доведе до значително увеличение на разходите на 
правителствата на ЕС за набиране на капитал.

Изменение 356
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или държавният 
дългов инструмент e налице на 
съответното място и е запазен за
отдаване назаем на съответното 
физическо или юридическо лице, така 
че сетълментът да може да се извърши в 
изисквания срок.

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или държавният 
дългов инструмент e налице на 
съответното място за съответното
физическо или юридическо лице, така 
че сетълментът да може да се извърши в 
изисквания срок.

Or. en

Изменение 357
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или държавният 
дългов инструмент e налице на 
съответното място и е запазен за 
отдаване назаем на съответното 
физическо или юридическо лице, така 
че сетълментът да може да се извърши в 
изисквания срок.

в) физическото или юридическото лице 
има споразумение с трета страна, 
съгласно което третата страна е 
потвърдила, че акцията или държавният 
дългов инструмент e налице на 
съответното място или е запазен за 
отдаване назаем на съответното 
физическо или юридическо лице, така 
че сетълментът да може да се извърши в 
изисквания срок.

Or. en

Изменение 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) физическото или юридическото 
лице е закупило или е дало 
инструкции в същия ден да бъдат 
емитирани еквивалентно количество 
права.

Or. en

Обосновка

Настоящата нова буква има за цел да поясни – в контекста на увеличаването на 
капитала с емитиране на права – че арбитражът между акции и права е позволен, 
включително в рамките на един ден. 

Изменение 359
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) късата продажба на финансовия 
инструмент се извършва на цена, по-
висока от цената, на която е била 
извършена непосредствено 
предхождащата продажба 
(повишаване), или на последната 
продажна цена, ако тя е по-висока от 
последната различна цена (нулево 
повишаване).

Or. en

Изменение 360
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условията, предвидени в настоящия 
член, се прилагат към сделки, 
осъществявани на спот пазари.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че изискванията се прилагат само към спот пазари, т.е. че 
фючърсите не са обхванати; договор за търговия с акции с по-късна доставка.

Изменение 361
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Дадено физическо или юридическо 
лице може да сключва сделки със 
суапи за кредитно неизпълнение,
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свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, само когато това 
лице има дълга позиция в държавни 
дългови инструменти на същия 
емитент или други доказуеми 
интереси в суверенната държава.

Or. en

Изменение 362
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори или 
споразумения, гарантиращи 
адекватно, че акцията или 
държавният дългов инструмент ще 
бъде наличен за сетълмента.

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят кои са разумните основания 
да се счита, че акцията ще бъде
налична за заемане, така че 
сетълментът да може да бъде 
извършен в изисквания срок.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на текста ограничава в по-голяма степен, отколкото 
това е необходимо, и подлежи на тълкувание по отношение на това, какво 
представлява потвърждението на мястото. Предложеното изменение привежда 
текста в съответствие с разпоредбите на други основни юрисдикции. Държавните 
дългови инструменти следва да бъдат изцяло освободени от изискванията.

Изменение 363
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори или 
споразумения, гарантиращи 
адекватно, че акцията или държавният 
дългов инструмент ще бъде наличен за 
сетълмента.

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори или 
споразумения, даващи обичайно 
основания за разумно очакване, че 
акцията или държавният дългов 
инструмент ще бъде наличен за 
сетълмента.

Or. en

Обосновка

Формулировката на член 12, параграф 1, буква в) следва да бъде адаптирана към 
текста на американския закон Dodd-Frank (разумно очакване). Едно по-строго 
правило относно локализацията в ЕС може да върне европейските пазари на 
международно равнище.

Изменение 364
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори или 
споразумения, гарантиращи адекватно, 
че акцията или държавният дългов
инструмент ще бъде наличен за 
сетълмента.

2. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграф 1, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които да се 
определят видовете договори, 
гарантиращи адекватно, че
финансовият инструмент ще бъде 
наличен за сетълмента.

Or. en
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Изменение 365
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията трябва да вземе предвид по-
специално необходимостта от запазване 
на ликвидността на пазарите, особено 
на пазара на държавни облигации и 
пазарите за обратно изкупуване на 
държавни облигации.

Комисията трябва да вземе предвид по-
специално необходимостта от запазване 
на ефикасността на пазарите, особено 
на пазарите на държавни облигации и 
пазарите за обратно изкупуване на 
държавни облигации.

Or. en

Изменение 366
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените технически 
стандарти за изпълнение до [1 януари 
2012 г.]

ЕНО (ЕОЦКП) предоставя на 
Комисията проекти на посочените 
технически стандарти за изпълнение до
1 януари 2012 г. Освен това ЕНО 
(ЕОЦКП) разработва критерии, с цел 
да определи кога дадено физическо или 
юридическо лице може да сключва 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, без да има дълга позиция в 
държавни дългови инструменти на 
същия емитент.

Or. en

Изменение 367
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забраняват се късите продажби 
на акции или облигации, които 
засягат суровини и суапи за кредитно 
неизпълнение. 

Or. de

Изменение 368
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забраняват се късите продажби 
на обвързани със стоки акции и 
облигации. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се очаква, че изменението на климата ще предизвика висока нестабилност 
на цените на храните и стоките. Късите продажби на суапи за кредитно 
неизпълнение се считат за една от причините на започналата през пролетта на 2010 
г. криза на еврото. Забраната на късите продажби на суапи за кредитно неизпълнение 
е необходима, за да се подпомогне консолидацията на държавните бюджети на 
държавите-члeнки на ЕС. Освен това за този пазар не е необходима допълнителна 
ликвидност; рискът от неизпълнение може да бъде покрит с традиционни 
инструменти.

Изменение 369
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 12  – параграф 2 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Къса продажби на акции или 
дългови инструменти се допуска 
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единствено когато късата продажба 
се осъществява непосредствено във 
връзка с повишена или непроменена 
цена на акциите спрямо офертната 
цена.   

Or. de

Изменение 370
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12  – параграф 2 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Къси продажби на акции или 
дългови инструменти могат да бъдат 
извършвани само когато се 
осъществяват веднага след като 
цената на акцията се е повишила или 
е останала непроменена спрямо 
покупната цена.

Or. en

Обосновка

Чрез прилагането на това правило за по-висока цена могат да бъдат предотвратени 
прекомерните намаления на цената.

Изменение 371
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Непокрити къси продажби

Забраняват се непокритите къси 
продажби.
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Or. en

Обосновка

Непокритите къси продажби повишават риска от манипулиране на пазара, 
неизпълнение на сетълмента и нестабилност. Освен това непокритите къси 
продажби водят до умишлено провалени сделки с цел манипулация на цената на 
ценните книжа, като по този начин се възползват от арбитраж, или с цел избягване 
на разходите за заемане, свързани с обикновените къси продажби. Непокритите къси 
продажби, в качеството си на невярно представяне от продавач на позицията му на 
собственик на ценни книжа, се забраняват.

Изменение 372
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
„Голи“ къси продажби

Забраняват се „голите“ къси 
продажби.

Or. en

Изменение 373
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Непокрити позиции в суапи за 

кредитно неизпълнение
Забраняват се непокритите позиции в 
суапи за кредитно неизпълнение.

Or. en
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Изменение 374
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 12 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Ограничения за непокритите суапи за 

кредитно неизпълнение
Дадено физическо или юридическо 
лице сключва сделки със суапи за 
кредитно неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка, 
Съюза или юридическо лице, само 
когато това лице има дълга позиция в 
дългови инструменти на същия 
емитент.

Or. en

Изменение 375
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се

Процедури за изкупуване и глоби за 
забава на сетълмента

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, 
има установени процедури, които 
отговарят на всички следни 
изисквания:
а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти 
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на мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото 
за търговия или централния 
контрагент, за да се осигури 
доставката им за сетълмент;
б) когато мястото за търговия или 
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия 
или централният контрагент 
изплаща на датата за доставка 
парична компенсация на купувача въз 
основа на стойността на акциите 
или дълговите инструменти, които 
трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, 
понесени от купувача;
в) физическото или юридическото 
лице, което не изпълни задължението 
си за сетълмент, изплаща определена 
сума на мястото за търговия или 
централния контрагент, за да го 
обезщети за всички изплатени суми 
по букви а) и б).
2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
гарантира, че има установени 
процедури или че системата за 
сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или 
държавните дългови инструменти, 
има установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено 
физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
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търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване 
на сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да 
извършва ежедневни плащания в 
полза на мястото за търговия или 
системата за сетълмент за всеки ден 
неизпълнение.
Ежедневните плащания трябва да 
бъдат достатъчно високи, за да не 
позволяват на продавача да спечели 
от неизвършването на сетълмента и 
да възпират физическите и 
юридическите лица от 
неизпълнението на задължението за 
сетълмент.
3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
установява правила, които му дават 
възможност да забранява на дадено 
физическо или юридическо лице —
член на мястото за търговия, да 
извършва още къси продажби на 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 
същото място за търговия.

Or. en

Изменение 376
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Процедури за изкупуване и глоби за 

забава на сетълмента
1. Всяко място за търговия, което 
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допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, 
има установени процедури, които 
отговарят на всички следни 
изисквания:
а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти 
на мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото 
за търговия или централния 
контрагент, за да се осигури 
доставката им за сетълмент;
б) когато мястото за търговия или 
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия 
или централният контрагент 
изплаща на датата за доставка 
парична компенсация на купувача въз 
основа на стойността на акциите 
или дълговите инструменти, които 
трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, 
понесени от купувача;
в) физическото или юридическото 
лице, което не изпълни задължението 
си за сетълмент, изплаща определена 
сума на мястото за търговия или 
централния контрагент, за да го 
обезщети за всички изплатени суми 
по букви а) и б).
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2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
гарантира, че има установени 
процедури или че системата за 
сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или 
държавните дългови инструменти, 
има установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено 
физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване 
на сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да 
извършва ежедневни плащания в 
полза на мястото за търговия или 
системата за сетълмент за всеки ден 
неизпълнение. 
Ежедневните плащания трябва да 
бъдат достатъчно високи, за да не 
позволяват на продавача да спечели 
от неизвършването на сетълмента и 
да възпират физическите и 
юридическите лица от 
неизпълнението на задължението за 
сетълмент.
3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
установява правила, които му дават 
възможност да забранява на дадено 
физическо или юридическо лице —
член на мястото за търговия, да 
извършва още къси продажби на 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 
същото място за търговия.

Or. en
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Обосновка

Към неизпълнението на сетълмент в необходимо да се подходи, но не вертикално, а 
хоризонтално.  Съществуват редица оперативни причини, поради които 
неизпълнението на сетълмент не е свързано с късите продажби.   Централните 
депозитари на ценни книжа няма как да знаят дали неизпълнението на сетълмент е 
предизвикано от непокрита къса продажба.  Мерките за подобряване на 
дисциплината на сетълмента следва да се съдържат в законодателството в 
областта на сетълмента на ценни книжа или в Регламента относно централните 
депозитари на ценни книжа. Вж. предложението за съображение 16а.

Изменение 377
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедури за изкупуване и глоби за 
забава на сетълмента

Процедури за изкупуване и
административни санкции за забава 
на сетълмента

Or. en

Обосновка

Терминът „глоба“ погрешно предполага, че има наказателни санкции.

Изменение 378
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, 

заличава се
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има установени процедури, които 
отговарят на всички следни 
изисквания:
а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти 
на мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото 
за търговия или централния 
контрагент, за да се осигури 
доставката им за сетълмент;
б) когато мястото за търговия или 
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия 
или централният контрагент 
изплаща на датата за доставка 
парична компенсация на купувача въз 
основа на стойността на акциите 
или дълговите инструменти, които 
трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, 
понесени от купувача;
в) физическото или юридическото 
лице, което не изпълни задължението 
си за сетълмент, изплаща определена 
сума на мястото за търговия или 
централния контрагент, за да го 
обезщети за всички изплатени суми 
по букви а) и б).

Or. en
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Изменение 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, 
има установени процедури, които
отговарят на всички следни 
изисквания:

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти,
установява правила, за да гарантира, 
че сетълментът може да бъде 
извършен в изисквания срок. Тези 
правила, които следва да включват 
механизми за изкупуване, са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи по отношение на 
злоупотреби.

Or. en

Изменение 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко място за търговия, което 
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, 
има установени процедури, които 
отговарят на всички следни изисквания:

1. Централните контрагенти, които 
предоставят услуги по клиринг за
акциите, установяват процедури, 
които отговарят на всички следни 
изисквания:

Or. en

Изменение 381
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко място за търговия, което
допуска до търговия акции или 
държавни дългови инструменти, 
гарантира, че то или централният 
контрагент, осигуряващ услуги по 
клиринг за това място за търговия, има 
установени процедури, които отговарят 
на всички следни изисквания:

1. Всяка клирингова къща или система 
за сетълмент, която допуска до 
търговия акции или държавни дългови 
инструменти, гарантира, че тя или 
централният контрагент, осигуряващ 
услуги по клиринг за това място за 
търговия, има установени процедури, 
които отговарят на всички следни 
изисквания:

Or. en

Обосновка

Настоящият режим не се отнася до местата за търговия, а следва да обхваща 
клиринговите къщи и системите за сетълмент.

Изменение 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти 
на мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото 
за търговия или централния 
контрагент, за да се осигури 

заличава се
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доставката им за сетълмент;

Or. en

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 383
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след 
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат 
процедурите за изкупуване на акциите 
или държавните дългови инструменти
от страна на мястото за търговия 
или централния контрагент, за да се 
осигури доставката им за сетълмент;

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти, не 
може да достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент и не е доставило акциите 
или държавните дългови инструменти за 
сетълмент към датата за извършване 
на сетълмент, се прилага режим за 
пазарна дисциплина, който се състои 
от режим на изкупуване, както и 
режим на санкции, на които подлежи 
това физическо или юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Европейските режими варират в зависимост от юрисдикцията. За да се преодолее 
липсата на хармонизация, Европейската комисия сформира индустриална група –
Работната група за хармонизиране на циклите на сетълмент (HSCWG), с цел 
повишаване на конкурентноспособността на европейските финансови пазари чрез 
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хармонизиране на времето, необходимо за сетълмент на сделките. Като цяло 
режимите по отношение на дисциплината на сетълмента се прилагат от 
следпазарни инфраструктури, поради което е по-добре да бъдат включени в 
законодателен акт, който обхваща следпазарния етап.

Изменение 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
мястото за търговия, не може да 
достави акциите или държавните 
дългови инструменти за сетълмент в 
срок от четири дни за търговия след 
деня на сключване на сделката или в 
срок от шест дни за търговия след
сключване на сделката при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат процедурите 
за изкупуване на акциите или 
държавните дългови инструменти от 
страна на мястото за търговия или
централния контрагент, за да се осигури 
доставката им за сетълмент;

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти, не 
може да достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент в срок от шест дни за 
търговия след датата за извършване 
на сетълмент, автоматично се 
задействат процедурите за изкупуване 
на акциите от страна на централния 
контрагент, за да се осигури доставката 
им за сетълмент;

Or. en

Изменение 385
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
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мястото за търговия, не може да достави 
акциите или държавните дългови 
инструменти за сетълмент в срок от 
четири дни за търговия след деня на 
сключване на сделката или в срок от 
шест дни за търговия след сключване 
на сделката при дейностите по 
поддържане на пазара, автоматично се 
задействат процедурите за изкупуване 
на акциите или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото за 
търговия или централния контрагент, за 
да се осигури доставката им за 
сетълмент;

мястото за търговия, не може да достави 
акциите или държавните дългови 
инструменти за сетълмент в срок от 
четири дни за търговия след деня на 
сключване на сделката автоматично се 
задействат процедурите за изкупуване 
на акциите или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото за 
търговия или централния контрагент, за 
да се осигури доставката им за 
сетълмент;

Or. en

Изменение 386
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
мястото за търговия, не може да достави 
акциите или държавните дългови 
инструменти за сетълмент в срок от 
четири дни за търговия след деня на
сключване на сделката или в срок от 
шест дни за търговия след сключване на 
сделката при дейностите по 
поддържане на пазара, автоматично се 
задействат процедурите за изкупуване 
на акциите или държавните дългови 
инструменти от страна на мястото за 
търговия или централния контрагент, 
за да се осигури доставката им за 
сетълмент;

а) когато дадено физическо или 
юридическо лице, което продава акции 
или държавни дългови инструменти на 
мястото за търговия, не може да достави 
акциите или държавните дългови 
инструменти за сетълмент в срок от 
четири дни за търговия след деня на
сетълмент или в срок от шест дни за 
търговия след деня на сетълмент при 
дейностите по поддържане на пазара, 
автоматично се задействат процедурите 
за изкупуване на акциите или 
държавните дългови инструменти от 
страна на клиринговата къща или
системата за сетълмент, или
централния контрагент, за да се осигури 
доставката им за сетълмент;

Or. en
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Обосновка

Настоящият режим не се отнася до местата за търговия, а следва да обхваща 
клиринговите къщи и системите за сетълмент.

Изменение 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато мястото за търговия или 
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия 
или централният контрагент 
изплаща на датата за доставка 
парична компенсация на купувача въз 
основа на стойността на акциите 
или дълговите инструменти, които 
трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, 
понесени от купувача;

заличава се

Or. en

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато мястото за търговия или
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия 
или централният контрагент изплаща на 
датата за доставка парична компенсация 
на купувача въз основа на стойността на 
акциите или дълговите инструменти, 
които трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, понесени 
от купувача;

б) когато централният контрагент не 
може да изкупи акциите или 
държавните дългови инструменти, за да 
осигури доставката им, централният 
контрагент изплаща на датата за 
доставка парична компенсация на 
купувача въз основа на стойността на 
акциите, които трябва да бъдат 
доставени, плюс обезщетение за всички 
загуби, понесени от купувача;

Or. en

Изменение 389
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато мястото за търговия или 
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия или 
централният контрагент изплаща на 
датата за доставка парична компенсация 
на купувача въз основа на стойността на 
акциите или дълговите инструменти, 
които трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, понесени 
от купувача;

б) когато клиринговата къща или
системата за сетълмент, или
централният контрагент не може да 
изкупи акциите или държавните 
дългови инструменти, за да осигури 
доставката им, мястото за търговия или 
централният контрагент изплаща на 
датата за доставка парична компенсация 
на купувача въз основа на стойността на 
акциите или дълговите инструменти, 
които трябва да бъдат доставени, плюс 
обезщетение за всички загуби, понесени 
от купувача;

Or. en

Обосновка

Настоящият режим не се отнася до местата за търговия, а следва да обхваща 
клиринговите къщи и системите за сетълмент.
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Изменение 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото 
лице, което не изпълни задължението 
си за сетълмент, изплаща определена 
сума на мястото за търговия или 
централния контрагент, за да го 
обезщети за всички изплатени суми 
по букви а) и б).

заличава се

Or. en

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на
мястото за търговия или централния 
контрагент, за да го обезщети за всички 
изплатени суми по букви а) и б).

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на 
централния контрагент, за да го 
обезщети за всички изплатени суми по 
букви а) и б).

Or. en
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Изменение 392
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на
мястото за търговия или централния 
контрагент, за да го обезщети за всички 
изплатени суми по букви а) и б).

в) физическото или юридическото лице, 
което не изпълни задължението си за 
сетълмент, изплаща определена сума на
клиринговата къща или системата за 
сетълмент, или централния 
контрагент, за да ги обезщети за всички 
изплатени суми по букви а) и б).

Or. en

Обосновка

Настоящият режим не се отнася до местата за търговия, а следва да обхваща 
клиринговите къщи и системите за сетълмент.

Изменение 393
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
гарантира, че има установени 
процедури или че системата за 
сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или 
държавните дългови инструменти, 
има установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено 
физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 

заличава се
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сетълмент до датата за извършване 
на сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да 
извършва ежедневни плащания в 
полза на мястото за търговия или 
системата за сетълмент за всеки ден 
неизпълнение.

Or. en

Изменение 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
гарантира, че има установени 
процедури или че системата за 
сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или 
държавните дългови инструменти, 
има установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено 
физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за 
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване 
на сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да 
извършва ежедневни плащания в 
полза на мястото за търговия или 
системата за сетълмент за всеки ден 
неизпълнение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
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по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
гарантира, че има установени 
процедури или че системата за 
сетълмент, осигуряваща услуги по 
сетълмент за акциите или държавните 
дългови инструменти, има 
установени процедури, които 
гарантират, че когато дадено физическо 
или юридическо лице, което продава 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване на 
сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да извършва 
ежедневни плащания в полза на
мястото за търговия или системата за 
сетълмент за всеки ден неизпълнение.

2. Системата за сетълмент, 
осигуряваща услуги по сетълмент за 
акциите,  установява процедури, които 
гарантират, че когато дадено физическо 
или юридическо лице, което продава 
акции, не достави акциите за сетълмент 
до датата за извършване на сетълмент, 
това физическо или юридическо лице е 
длъжно да извършва ежедневни 
плащания в полза на системата за 
сетълмент за всеки ден неизпълнение.

Or. en

Изменение 396
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко място за търговия, което 2. Всяка клирингова къща или система 
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допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, гарантира, че 
има установени процедури или че 
системата за сетълмент,
осигуряваща услуги по сетълмент за 
акциите или държавните дългови 
инструменти, има установени 
процедури, които гарантират, че когато 
дадено физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти на мястото за
търговия, не достави акциите или 
държавните дългови инструменти за 
сетълмент до датата за извършване на 
сетълмент, това физическо или 
юридическо лице е длъжно да извършва 
ежедневни плащания в полза на
мястото за търговия или системата за 
сетълмент за всеки ден неизпълнение.

за сетълмент, която допуска акции 
или държавни дългови инструменти до 
търговия, гарантира, че има установени 
процедури, които гарантират, че когато 
дадено физическо или юридическо лице, 
което продава акции или държавни 
дългови инструменти, не достави 
акциите или държавните дългови 
инструменти за сетълмент до датата за 
извършване на сетълмент, това 
физическо или юридическо лице е 
длъжно да извършва ежедневни 
плащания в полза на клиринговата 
къща или системата за сетълмент за 
всеки ден неизпълнение.

Or. en

Обосновка

Настоящият режим не се отнася до местата за търговия, а следва да обхваща 
клиринговите къщи и системите за сетълмент.

Изменение 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ежедневните плащания трябва да 
бъдат достатъчно високи, за да не 
позволяват на продавача да спечели 
от неизвършването на сетълмента и 
да възпират физическите и 
юридическите лица от 
неизпълнението на задължението за 
сетълмент.

заличава се

Or. en



PE456.805v02-00 40/116 AM\854948BG.doc

BG

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ежедневните плащания трябва да бъдат 
достатъчно високи, за да не позволяват 
на продавача да спечели от 
неизвършването на сетълмента и да
възпират физическите и юридическите 
лица от неизпълнението на 
задължението за сетълмент.

Ежедневните плащания трябва да бъдат 
достатъчно високи, за да възпират 
физическите и юридическите лица от 
неизпълнението на задължението за 
сетълмент.

Or. en

Изменение 399
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ежедневните плащания трябва да 
бъдат достатъчно високи, за да не 
позволяват на продавача да спечели от 
неизвършването на сетълмента и да 
възпират физическите и юридическите 
лица от неизпълнението на 
задължението за сетълмент.

Санкциите трябва да бъдат достатъчно 
високи, за да не позволяват на 
продавача да спечели от 
неизвършването на сетълмента и да 
възпират физическите и юридическите 
лица от неизпълнението на 
задължението за сетълмент.

Or. en
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Изменение 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
установява правила, които му дават 
възможност да забранява на дадено 
физическо или юридическо лице —
член на мястото за търговия, да 
извършва още къси продажби на 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 
същото място за търговия.

заличава се

Or. en

Изменение 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
установява правила, които му дават 
възможност да забранява на дадено 
физическо или юридическо лице —
член на мястото за търговия, да 
извършва още къси продажби на 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 
същото място за търговия.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Равнището на неизпълнение на сетълмента е ниско в резултат на късите продажби. 
Мерките, свързани със случаи на неизпълнение на сетълмента, биха били разгледани 
по-добре като част от отделна законодателна инициатива, която не е ограничена до 
късите продажби.

Изменение 402
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко място за търговия, което 
допуска акции или държавни дългови 
инструменти до търговия, 
установява правила, които му дават 
възможност да забранява на дадено 
физическо или юридическо лице —
член на мястото за търговия, да 
извършва още къси продажби на 
акции или държавни дългови 
инструменти на мястото за 
търговия, доколкото това лице не е 
извършило сетълмента на сделка, 
произтичаща от къса продажба на 
същото място за търговия.

3. Въпреки че дисциплината на 
сетълмента е важен елемент от 
доброто функциониране на 
финансовите пазари, техническите 
подробности на режимите за 
дисциплина на сетълмента не са 
включени в обхвата на настоящия 
регламент, а се определят в 
подходящо законодателно 
предложение на Комисията, 
обхващащо следпазарния етап, като 
се отчита работата, извършена от 
Комисията и сектора по този въпрос. 
Поради това Комисията представя 
конкретни предложения до края на 
2011 г., успоредно с предложението за 
създаване на хармонизирана правна 
рамка за централните депозитари на 
ценни книжа.

Or. en

Обосновка

Европейските режими варират в зависимост от юрисдикцията. За да се преодолее 
липсата на хармонизация, Европейската комисия сформира индустриална група –
Работната група за хармонизиране на циклите на сетълмент (HSCWG), с цел 
повишаване на конкурентноспособността на европейските финансови пазари чрез 
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хармонизиране на времето, необходимо за сетълмент на сделките. Като цяло 
режимите по отношение на дисциплината на сетълмента се прилагат от 
следпазарни инфраструктури, поради което е по-добре да бъдат включени в 
законодателен акт, който обхваща следпазарния етап.

Изменение 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Article 13 a (new) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Дисциплина на сетълмента

Установяването на единна за Съюза 
дисциплина на сетълмента е важно с 
оглед създаването на добре 
функциониращи финансови пазари на 
Съюза. Създаването на дисциплина на 
сетълмента в Съюза, включително 
хармонизирани правила за парична 
компенсация, режим на санкциите и 
хармонизирани правила по прилагане, 
като например изкупвания, следва да е 
предмет на отделен законодателен 
акт с по-широк обхват в областта на 
сетълмента, който Комисията 
следва да предложи през 2011 г.

Or. en

Обосновка

По отношение на неизпълнението на сетълмента бъдещото законодателство следва 
да 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, като се разшири 
приложното поле на този член както по отношение на финансовите инструменти, 
така и по отношение на обхванатите места за продажба.
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Изменение 404
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14
Изключение в случаите, когато 

основното място за търговия е извън 
Съюза

1. Членове 5, 7, 12 и 13 не се прилагат 
за акциите на дадено дружество, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, когато основното 
място за търговия на тези акции се 
намира в държава извън Съюза.

2. Съответният компетентен орган 
по отношение на акциите на дадено 
дружество, търгувани на място за 
търговия в Съюза и на място за 
търговия извън Съюза, установява 
поне веднъж на всеки две години дали 
основното място за търговия на тези 
акции се намира извън 
Съюза. Съответният компетентен 
орган уведомява ЕОЦКП за всички 
акции, за които е установено, че 
основното място за търговия се 
намира извън Съюза. ЕОЦКП 
публикува веднъж на всеки две години 
списък на акциите, чието основно 
място за търговия е извън Съюза. 
Списъкът важи за срок от две години. 

3. На Комисията се делегират 
правомощията да приема 
регулаторни технически стандарти, 
определящи метода за изчисляване на 
оборота, въз основа на който се 
установява основното място за 
търговия на дадена акция. 
Регулаторните стандарти, посочени 
в първата алинея, се приемат 
съгласно членове [7—7г] от 

заличава се
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Регламент (ЕС) № …/…. [Регламента 
за ЕОЦКП].
ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2011 г.]

4. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на параграфи 1 и 2, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема технически 
стандарти за изпълнение, с които ще 
се определя:

a) датата, на която трябва да се 
извършват всички изчисления за 
установяване на основното място за 
търговия на дадена акция, и 
периодът, по отношение на който 
трябва да се извършват тези 
изчисления;

б) датата, до която съответният 
компетентен орган трябва да 
уведомява ЕОЦКП за посочените 
акции, когато основното място за 
търговия е извън Съюза, в) датата, 
от която списъкът влиза в сила след 
публикуването му от ЕОЦКП. 
Техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата 
алинея, се приемат съгласно 
член [7д] от Регламент (ЕС) № …/…. 
[Регламента за ЕОЦКП].
ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените технически 
стандарти за изпълнение до [31 
декември 2011 г.]

Or. de

Изменение 405
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 7, 12 и 13 не се прилагат 
за акциите на дадено дружество, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, когато основното 
място за търговия на тези акции се 
намира в държава извън Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 406
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 7, 12 и 13 не се прилагат за 
акциите на дадено дружество, 
допуснати до търговия на място за 
търговия в Съюза, когато основното 
място за търговия на тези акции се 
намира в държава извън Съюза.

1. Членове 5, 7 и 13 не се прилагат за 
акциите на дадено дружество в Съюза, 
когато основното място за търговия на 
тези акции се намира в държава извън 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да избегне това, непокрити къси позиции в ценни книжа на 
дружества, търгувани в ЕС, да бъдат забранени, докато такива позиции остават 
позволени извън ЕС.

Изменение 407
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният компетентен орган по 
отношение на акциите на дадено 

2. Съответният компетентен орган по 
отношение на ценните книжа на 
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дружество, търгувани на място за 
търговия в Съюза и на място за 
търговия извън Съюза, установява поне 
веднъж на всеки две години дали 
основното място за търговия на тези 
акции се намира извън Съюза.

дадено дружество, търгувани в Съюза и 
на място за търговия извън Съюза, 
установява поне веднъж на всеки две 
години дали основното място за 
търговия на тези ценни книжа се 
намира извън Съюза.

Or. en

Изменение 408
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответният компетентен орган 
уведомява ЕОЦКП за всички акции, за 
които е установено, че основното място 
за търговия се намира извън Съюза.

Съответният компетентен орган 
уведомява ЕНО (ЕОЦКП) за всички 
ценни книжа, за които е установено, че 
основното място за търговия се намира 
извън Съюза.

Or. en

Изменение 409
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП публикува веднъж на всеки две 
години списък на акциите, чието 
основно място за търговия е извън 
Съюза. Списъкът важи за срок от две 
години.

ЕНО (ЕОЦКП) публикува веднъж на 
всеки две години списък на ценните 
книжа, чието основно място за 
търговия е извън Съюза. Списъкът важи 
за срок от две години.

Or. en
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Изменение 410
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 се прилагат и за 
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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

Or. de

Изменение 411
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 и всички 
ограничения или изисквания, 
наложени с членове 16, 17, 18 или 24, 
не се прилагат за 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 за еквивалентна съгласно 
параграф 2, когато той/то извършва 
сделки с даден финансов инструмент, 
независимо дали се търгува на място за 
търговия или извън него, по един от 
двата следни начина чрез:
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Or. en

Обосновка

Маркет-мейкърите следва също да не подлежат на ограниченията или изискванията, 
наложени от извънредни ситуации, защото необходимостта за маркет-мейкърите да 
предоставят ликвидност на пазара е също толкова важна в такива ситуации. 
Фразата "за своя сметка" не е необходима. Изискванията в алинеите са достатъчни. 
По-ясни дефиниции на това, какви видове дейности са предмет на изключение, би 
повишила яснотата и предвидимостта.

Изменение 412
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 не се прилагат за 
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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

Or. en

Обосновка

На маркет-мейкърите, подобно на всички други пазарни участници, не бива да бъде 
разрешено да имат непокрити позиции.
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Изменение 413
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 не се прилагат за 
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 за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то се проявява трайно като 
склонен/но да извършва сделки с даден 
финансов инструмент за своя сметка, 
независимо дали се търгува на място за 
търговия или извън него, или като 
системен интернализатор, по един от 
следните начини:

Or. en

Изменение 414
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 не се прилагат за 
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 за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с който 
и да е финансов инструмент за своя 
сметка, включително капиталови 
инструменти, опции, деривати, 
държавни и корпоративни дългови 
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инструменти,  независимо дали се 
търгува на място за търговия или извън 
него, или като системен 
интернализатор, по един или повече 
от следните  начини:

Or. en

Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно въпросните инструменти и 
третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно е да се включат 
търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи пазара, така че да се 
включи търгуване, при което няма публично обявяване на котировки (напр. модели 
RFQ в извънборсов контекст) или реципрочно търгуване сред маркет-мейкъри, когато 
един от тях приема необходимостта на другия да търгува от името на свой клиент 
или на основа на предаване на акции от един към друг маркет-мейкър.

Изменение 415
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 не се прилагат за 
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 за 
еквивалентна съгласно параграф 2, 
когато той/то извършва сделки с който 
и да е финансов инструмент за своя 
сметка, включително капиталови 
инструменти, опции, деривати, 
държавни и корпоративни дългови 
инструменти,  независимо дали се 
търгува на място за търговия или извън 
него, или като системен 
интернализатор, по един от двата или 
по двата следни начина:
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Or. en

Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно релевантни финансови 
инструменти и третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно 
е да се включат търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи 
пазара, когато няма публично обявяване на котировки,  или реципрочното търгуване 
сред маркет-мейкъри, когато един от тях приема необходимостта на другия да 
търгува от името на свой клиент или на основа на предаване на акции от един към 
друг маркет-мейкър.

Изменение 416
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 не се прилагат за 
дейностите на инвестиционен 
посредник или лице от трета държава 
(маркет-мейкър), което е член на 
релевантно място за търговия или на 
релевантен пазар в трета държава, 
чиято законодателна и надзорна уредба 
е била обявена за еквивалентна съгласно 
параграф 2, когато той/то извършва 
сделки с релевантен финансов 
инструмент за своя сметка, независимо 
дали се търгува на място за търговия 
или извън него, по един или повече от 
следните начини и чрез хеджиране на 
позиции, произтичащи от тези 
сделки:

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че тези разпоредби (които не предвиждат 
стандарти за изпълнение или делегирани актове) са ясни и пропорционални, да запълни 
пропуск в предложението на Комисията относно регулирането и надзора на маркет-
мейкъри в трети държави, които няма да подлежат на много от изискванията в 
предложения регламент, както и да улесни практическото приложение на 
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разпоредбите.

Изменение 417
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 5, 6, 7, 8 и 12 не се прилагат 
за 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 за 
еквивалентна съгласно 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 
двата или по двата следни начина:

1. Членове 5 - 8 и 12 не се прилагат за 
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 за 
еквивалентна съгласно 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 или 
повече от следните начини:

Or. en

Обосновка

Дейностите по поддържане на пазара и ликвидността, която предоставят, са от 
ключово значение за правилното функциониране на пазарите.  Даденото в рамките на 
регламента определение ще попречи на редица фирми, които предоставят 
ликвидност, да предоставят тази съществена услуга, в ущърб на пазара като цяло и 
МСП в частност.

Изменение 418
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

заличава се

Or. en

Изменение 419
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) по начин, който обичайно води до   
редовно осигуряване на съизмерима 
ликвидност както на заявките, така и 
на предлагането на пазара;

Or. en

Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно въпросните инструменти и 
третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно е да се включат 
търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи пазара, така че да се 
включи търгуване, при което няма публично обявяване на котировки (напр. модели 
RFQ в извънборсов контекст) или реципрочно търгуване сред маркет-мейкъри, когато 
един от тях приема необходимостта на другия да търгува от името на свой клиент;

 или на основа на предаване на акции от един към друг маркет-мейкър.
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Изменение 420
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) като обявява твърда котировка 
„купува“ и твърда котировка „продава“ 
със сравним размер и конкурентни цени, 
осигурявайки по този начин ликвидност 
на пазара редовно и постоянно, като 
тези квоти се управляват от 
договорно задължение, което е 
публично оповестено и определя 
критерии като време на присъствие, 
количество и спред;

Or. en

Изменение 421
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) 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

По-добре е думата "като" да се добави в уводен параграф.
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Изменение 422
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) по начин, който обичайно води до   
редовно осигуряване на съизмерима 
ликвидност както на заявките, така 
и на предлагането на пазара;

Or. en

Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно релевантни финансови 
инструменти и третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно 
е да се включат търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи 
пазара, когато няма публично обявяване на котировки,  или реципрочното търгуване 
сред маркет-мейкъри, когато един от тях приема необходимостта на другия да 
търгува от името на свой клиент или на основа на предаване на акции от един към 
друг маркет-мейкър.

Изменение 423
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и 
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки.

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти и други маркет-мейкъри, или в 
отговор или в очакване на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и 
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки, независимо дали отчасти 
или на макро основа.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно въпросните инструменти и 
третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно е да се включат 
търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи пазара, така че да се 
включи търгуване, при което няма публично обявяване на котировки (напр. модели 
RFQ в извънборсов контекст) или реципрочно търгуване сред маркет-мейкъри, когато 
един от тях приема необходимостта на другия да търгува от името на свой клиент;

 или на основа на предаване на акции от един към друг маркет-мейкър.

Изменение 424
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и 
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки.

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти и други маркет-мейкъри, или в 
отговор или в очакване на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и 
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки, независимо дали отчасти 
или на макро основа.

Or. en

Обосновка

Важно е да се премахне всякакво съмнение относно релевантни финансови 
инструменти и третирането на системните интернализатори. Наред с това, важно 
е да се включат търговски дейности, които могат да се считат за поддържащи 
пазара, когато няма публично обявяване на котировки,  или реципрочното търгуване 
сред маркет-мейкъри, когато един от тях приема необходимостта на другия да 
търгува от името на свой клиент или на основа на предаване на акции от един към 
друг маркет-мейкър.
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Изменение 425
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и 
хеджирайки позициите, произтичащи 
от тези сделки.

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, като 
изпълнението на такива поръчки се 
управлява от договор, който е 
публично оповестен.

Or. en

Изменение 426
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, и
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки.

б) като част от обичайната си дейност, 
изпълнявайки поръчки, инициирани от 
клиенти, или в отговор на искания от 
клиенти за покупка или продажба, или
хеджирайки позициите, произтичащи от 
тези сделки.

Or. en

Обосновка

Изключението следва да се прилага за търговия в отговор на искане на клиенти. Не 
бива да бъде от значение това, дали позицията ще бъде хеджирана  или затворени 
чрез второ търгуване.
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Изменение 427
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) като купува и продава финансови 
инструменти за собствена сметка 
със собствен капитал на определени 
от него цени

Or. en

Изменение 428
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф –  буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) по начин, който обичайно води до   
редовно осигуряване на съизмерима 
ликвидност както на заявките, така 
и на предлагането на пазара.

Or. en

Изменение 429
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно процедурата по член 39, 
параграф 2 Комисията може да приема 
решения, с които се определя дали 
законодателната и надзорна уредба на 
дадена трета държава гарантира, че 
всеки пазар, лицензиран в същата 
държава, изпълнява задължителните 
законови изисквания, които за целите на 

2. Съгласно процедурата по член 39, 
параграф 2 Комисията може да приема 
решения, с които се определя дали 
законодателната и надзорна уредба на 
дадена трета държава гарантира, че 
всеки маркет-мейкър или пазар, 
лицензиран в същата държава, 
изпълнява задължителните законови 
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изключението по параграф 1 са 
еквивалентни на изискванията, 
произтичащи от дял ІІІ от Директива 
2004/39/ЕО, от Директива 2003/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
от Директива 2004/109/ЕО, и които 
подлежат на ефективен надзор и 
контрол в същата трета държава.

изисквания, които за целите на 
изключението по параграф 1 са 
еквивалентни на съответните 
изисквания, произтичащи от Директива 
2004/39/ЕО, от Директива 2003/6/ЕО  и 
от Директива 2004/109/ЕО, и които 
подлежат на ефективен надзор и 
контрол в същата трета държава.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че тези разпоредби (които не предвиждат 
стандарти за изпълнение или делегирани актове) са ясни и пропорционални, да запълни 
пропуск в предложението на Комисията относно регулирането и надзора на маркет-
мейкъри в трети държави, които няма да подлежат на много от изискванията в 
предложения регламент, както и да улесни практическото приложение на 
разпоредбите.

Изменение 430
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 – буква б a) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) маркет-мейкърите подлежат на 
подходящо регулиране и ефективен 
надзор;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че тези разпоредби (които не предвиждат 
стандарти за изпълнение или делегирани актове) са ясни и пропорционални, да запълни 
пропуск в предложението на Комисията относно регулирането и надзора на маркет-
мейкъри в трети държави, които няма да подлежат на много от изискванията в 
предложения регламент, както и да улесни практическото приложение на 
разпоредбите.
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Изменение 431
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членове 8 и 12 не се прилагат за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, действайки 
като одобрен първичен дилър по 
споразумение с емитент на държавни 
дългови инструменти, извършва за своя 
сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

3. Членове 8 и 12 се прилагат и за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, действайки 
като одобрен първичен дилър по 
споразумение с емитент на държавни 
дългови инструменти, извършва за своя 
сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

Or. de

Изменение 432
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членове 8 и 12 не се прилагат за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, 
действайки като одобрен първичен 
дилър по споразумение с емитент на 
държавни дългови инструменти, 
извършва за своя сметка сделки с даден 
финансов инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

3. Членове 8 и 12 и всякакви 
ограничения или изисквания, 
наложени във връзка с държавни 
дългови инструменти съобразно 
членове 16, 17, 18 или 24, не се прилагат 
за дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, което е одобрен 
първичен дилър по споразумение с 
емитент на държавни дългови 
инструменти и което извършва за своя 
сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти на държава-
членка.

Or. en
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Обосновка

Маркет-мейкърите следва също да не подлежат на ограниченията или изискванията, 
наложени от извънредни ситуации, защото необходимостта за маркет-мейкърите да 
предоставят ликвидност на пазара е също толкова важна в такива ситуации.

Изменение 433
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членове 8 и 12 не се прилагат за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, 
действайки като одобрен първичен 
дилър по споразумение с емитент на 
държавни дългови инструменти, 
извършва за своя сметка сделки с даден 
финансов инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

3. Членове 8 и 12 и всякакви 
ограничения или изисквания, 
наложени във връзка с държавни 
дългови инструменти съобразно 
членове 16, 17, 18 или 24, не се прилагат 
за дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, което е одобрен 
първичен дилър по споразумение с 
емитент на държавни дългови 
инструменти и което извършва за своя 
сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти на държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Първичните дилъри ще имат по-голяма възможност за придобиване на държавни 
дългови инструменти и да предоставят ликвидност на пазара, ако могат да се 
хеджират с по-широк спектър от държавни дългови инструменти, не само такива, за 
които са първични дилъри.
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Изменение 434
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членове 8 и 12 не се прилагат за 
дейността на дадено физическо или 
юридическо лице, когато то, действайки 
като одобрен първичен дилър по 
споразумение с емитент на държавни 
дългови инструменти, извършва за своя 
сметка сделки с даден финансов 
инструмент на първичния или 
вторичния пазар, свързани с държавните 
дългови инструменти.

3. Член 8 не се прилага за дейността на 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то, действайки като одобрен 
първичен дилър по споразумение с 
емитент на държавни дългови 
инструменти, извършва за своя сметка 
сделки с даден финансов инструмент на 
първичния или вторичния пазар, 
свързани с държавните дългови 
инструменти.

Or. en

Изменение 435
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 6, 7 и 12 не се прилагат за 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то извършва къса продажба на 
ценна книга или има нетна къса позиция 
във връзка с извършването на 
стабилизация съгласно глава ІІІ от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията.

4. Членове 6 и 7 не се прилагат за 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то извършва къса продажба на 
ценна книга или има нетна къса позиция 
във връзка с извършването на 
стабилизация съгласно глава ІІІ от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията.

Or. de

Изменение 436
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 6, 7 и 12 не се прилагат за 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то извършва къса продажба на 
ценна книга или има нетна къса позиция 
във връзка с извършването на 
стабилизация съгласно глава ІІІ от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията.

4. Членове 5, 6 и 7 не се прилагат за 
дадено физическо или юридическо лице, 
когато то извършва къса продажба на 
ценна книга или има нетна къса позиция 
във връзка с извършването на 
стабилизация съгласно глава ІІІ от 
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на 
Комисията.

Or. en

Изменение 437
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изключенията по параграфи 1 и 3 се 
прилагат само когато съответното 
физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид компетентния орган на държавата 
си по произход за намерението си да 
използва изключението. Уведомяването 
се извършва не по-малко от тридесет 
календарни дни преди датата, на която 
физическото или юридическото лице 
възнамерява да използва изключението.

5. Изключенията по параграф 3 се 
прилагат само когато съответното 
физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид компетентния орган на държавата 
си по произход за намерението си да 
използва изключението. Уведомяването 
се извършва не по-малко от тридесет 
календарни дни преди датата, на която 
физическото или юридическото лице 
възнамерява да използва изключението.

Or. de

Изменение 438
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изключенията по параграфи 1 и 3 се 
прилагат само когато съответното 

5. Изключенията по параграфи 1 и 3 се 
прилагат само когато съответното 
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физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид компетентния орган на държавата 
си по произход за намерението си да 
използва изключението. Уведомяването 
се извършва не по-малко от тридесет 
календарни дни преди датата, на която 
физическото или юридическото лице 
възнамерява да използва изключението.

физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид компетентния орган на държавата 
си по произход за намерението си да 
използва изключението. В 
уведомлението се посочва видът 
финансов инструмент, с който 
физическото или юридическо лице 
възнамерява да търгува, като 
например капиталови инструменти, 
деривати, корпоративни облигации, 
държавни облигации или опции. 
Уведомяването се извършва не по-малко 
от тридесет календарни дни преди 
датата, на която физическото или 
юридическото лице възнамерява да 
използва изключението за търгуване с 
всеки от посочените видове 
финансови инструменти, освен ако 
компетентният орган се съгласи с по-
кратък срок на предизвестие.

Or. en

Обосновка

Процесът, свързан с обявяване на нечие намерение да бъде маркет-мейкър, следва да 
бъде ясен и ефикасен, като компетентен орган следва да може да отмени 30-дневния 
срок за предизвестие въз основа на  разумни или практични съображения.

Изменение 439
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изключенията по параграфи 1 и 3 се 
прилагат само когато съответното 
физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид компетентния орган на 
държавата си по произход за 
намерението си да използва 

5. Изключенията по параграфи 1 и 3 се 
прилагат само когато съответното 
физическо или юридическо лице 
предварително е уведомило в писмен 
вид съответния компетентен орган 
за намерението си да използва 
изключението. Уведомяването се 
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изключението. Уведомяването се 
извършва не по-малко от тридесет 
календарни дни преди датата, на която 
физическото или юридическото лице 
възнамерява да използва изключението.

извършва не по-малко от тридесет 
календарни дни преди датата, на която 
физическото или юридическото лице 
възнамерява да използва изключението.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че тези разпоредби (които не предвиждат 
стандарти за изпълнение или делегирани актове) са ясни и пропорционални, да запълни 
пропуск в предложението на Комисията относно регулирането и надзора на маркет-
мейкъри в трети държави, които няма да подлежат на много от изискванията в 
предложения регламент, както и да улесни практическото приложение на 
разпоредбите.

Изменение 440
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Компетентният орган на държавата-
членка по произход може да отправи 
искане в писмен вид за информация от 
дадено физическо или юридическо лице, 
което извършва дейност, използвайки 
изключенията по параграф 1, 3 или 4, за 
държаните къси позиции или за 
дейностите, извършвани при използване 
на изключението. Посоченото 
физическо или юридическо лице 
представя информацията в срок от 
четири календарни дни след подаването 
на искането.

9. Компетентният орган на държавата-
членка по произход може да отправи 
искане в писмен вид за информация от 
дадено физическо или юридическо лице, 
което извършва дейност, използвайки 
изключенията по параграф 4, за 
държаните къси позиции или за 
дейностите, извършвани при използване 
на изключението. Посоченото 
физическо или юридическо лице 
представя информацията в срок от 
четири календарни дни след подаването 
на искането.

Or. de



AM\854948BG.doc 67/116 PE456.805v02-00

BG

Изменение 441
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или да 
оповестяват публично подробни 
данни за позицията си, когато тя 
надхвърли или спадне под прага за 
уведомяване, определен от 
компетентния орган, когато всички 
следни условия са спазени:

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които имат нетни къси позиции по 
акция, която може да се търгува на 
дадено място за търговия, да го 
уведомяват, когато тя надхвърли или 
спадне под прага за уведомяване, 
определен от компетентния орган, 
когато всички следни условия са 
спазени:

Or. en

Обосновка

Публичното оповестяване никога не може да бъде спешна мярка, така че не бива да 
се предоставя възможността за неговото изискване. Това ще повиши 
предвидимостта за пазарните участници. Правомощията за изискване на публично 
оповестяване следва да се ограничат до акции. Не е целесъобразно да се предоставят 
правомощия на компетентни органи да изискват публично оповестяване по 
отношение на неопределени финансови инструменти, когато не съществуват 
доказателства, че късите продажби на такива инструменти са допринесли за 
финансова нестабилност.

Изменение 442
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
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които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или
да оповестяват публично подробни 
данни за позицията си, когато тя 
надхвърли или спадне под прага за 
уведомяване, определен от 
компетентния орган, когато всички 
следни условия са спазени:

които имат нетни къси позиции по 
отношение на акция, която може да се 
търгува на място за търговия, да 
оповестяват публично подробни данни 
за позицията си, когато тя надхвърли 
или спадне под прага за уведомяване, 
определен от компетентния орган, 
когато всички следни условия са 
спазени:

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят правомощия на компетентни органи да 
изискват публично оповестяване по отношение на неопределени финансови 
инструменти, когато не съществуват доказателства, че късите продажби на такива 
инструменти са допринесли за финансова нестабилност. Правомощията за изискване 
на публично оповестяване следва да се ограничат до акции.

Изменение 443
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или да 
оповестяват публично подробни данни 
за позицията си, когато тя надхвърли 
или спадне под прага за уведомяване, 
определен от компетентния орган, 
когато всички следни условия са 
спазени:

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да изиска 
физическите или юридическите лица, 
които имат нетни къси позиции по 
отношение на определен финансов 
инструмент или клас финансови 
инструменти, да го уведомяват или да 
оповестяват публично подробни данни 
за позицията си, когато тя надхвърли 
или спадне под прага за уведомяване, 
определен от компетентния орган, 
когато неблагоприятни събития или 
развития представляват сериозна 
заплаха за финансовата стабилност 
или доверието в пазарите в 
държавата-членка или в друга 
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държава-членка.

Or. en

Изменение 444
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в една или 
повече други държави-членки;

заличава се

Or. en

Изменение 445
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) мярката е необходима за 
преодоляване на заплахата.

заличава се

Or. en

Изменение 446
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Следва да се добави разпоредба, която изрично да се позовава на принципа на 
пропорционалност.

Изменение 447
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
финансовите инструменти, за които 
вече се изисква прозрачност по 
членове 5—8 от глава ІІ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят правомощия на компетентни органи да 
изискват публично оповестяване по отношение на неопределени финансови 
инструменти, когато не съществуват доказателства, че късите продажби на такива 
инструменти са допринесли за финансова нестабилност. Правомощията за изискване 
на публично оповестяване следва да се ограничат до акции.

Изменение 448
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за
финансовите инструменти, за които вече 
се изисква прозрачност по членове 5—8 
от глава ІІ.

2. На компетентния орган на 
държава-членка не се разрешава да 
изисква от физически или юридически 
лица, които имат нетни къси 
позиции по отношение на финансовите 
инструменти, за които вече се изисква 
прозрачност по членове 5—8 от глава ІІ, 
да го уведомяват допълнително или 
да правят допълнителни публични 
оповястявания във връзка с такива 
позиции, които надхвърлят 
изискванията, установени в членове 
5-8 от глава ІІ.

Or. en

Обосновка

Както е посочено в документа на специалната група на Комисията, няма 
доказателства, че късите продажби на такива инструменти са допринесли за 
финансова нестабилност. Следователно не е целесъобразно да се предоставят 
правомощия на компетентни органи да изискват публично оповестяване по 
отношение на неопределени финансови инструменти.  Правомощията за изискване на 
публично оповестяване следва да се ограничат до акции.

Изменение 449
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да вземе мярката 
по параграф 2 или 3, когато всички 
следни условия са спазени:

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да вземе мярката 
по параграф 2 или 3, когато 
неблагоприятни събития или 
развития представляват сериозна 
заплаха за финансовата стабилност 
или доверието в пазара в държава-
членка или в една или повече други 
държави-членки.
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Or. en

Изменение 450
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да вземе мярката 
по параграф 2 или 3, когато всички 
следни условия са спазени:

1. Компетентният орган на държавата-
членка, където е основното място за 
търговия на финансов инструмент,
може да вземе мярката по параграф 2 
или 3, когато всички следни условия са 
спазени:

Or. en

Обосновка

Разумно е компетентният орган на държавата-членка, в която се намира мястото за 
търговия на финансов инструмент, да вземе окончателното решение. Това е 
задължително, когато става въпрос за държавни дългови инструменти.

Изменение 451
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в една или 
повече други държави-членки;

заличава се

Or. en
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Изменение 452
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мярката е необходима за 
преодоляване на заплахата.

заличава се

Or. en

Изменение 453
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган на държавата-
членка може да забрани или да наложи 
условия за сключването на следните 
сделки от физически или юридически 
лица:

2. Компетентният орган на държавата-
членка може да забрани или да наложи 
условия за установяването или 
увеличаването на нетни къси позиции 
във връзка с акции, които може да се 
търгуват на място за търговия в 
държавата членка от физически или 
юридически лица.

Or. en

Обосновка

Правомощията за забрана на късите продажби при извънредни обстоятелства следва 
да се ограничат до определен набор от финансови инструменти и определени видове 
транзакции, с цел пазарните участници да могат да планират правилно бързото 
изпълнение на извънредни мерки.

Изменение 454
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган на държавата-
членка може да забрани или да наложи 
условия за сключването на следните
сделки от физически или юридически 
лица:

2. Компетентният орган на държавата-
членка може да забрани или да наложи 
условия за установяването или 
увеличаването на нетни къси позиции 
във връзка с акции, които може да се 
търгуват на място за търговия в 
държавата членка от физически или 
юридически лица.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят големи правомощия на компетентни органи за 
ограничаване на търговията с неопределени финансови инструменти, когато не 
съществуват доказателства, че късите продажби на такива инструменти са 
допринесли за финансова нестабилност. Правомощията за забрана на късите 
продажби при извънредни обстоятелства следва да се ограничат до определен набор 
от финансови инструменти и определени видове транзакции, с цел пазарните 
участници да могат да планират правилно бързото изпълнение на извънредни мерки.

Изменение 455
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) къса продажба; заличава се

Or. en

Обосновка

Правомощията за забрана на късите продажби при извънредни обстоятелства следва 
да се ограничат до определен набор от финансови инструменти и определени видове 
транзакции, с цел пазарните участници да могат да планират правилно бързото 
изпълнение на извънредни мерки.
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Изменение 456
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) къса продажба; заличава се

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят големи правомощия на компетентни органи за 
ограничаване на търговията с неопределени финансови инструменти, когато не 
съществуват доказателства, че късите продажби на такива инструменти са 
допринесли за финансова нестабилност. Правомощията за забрана на късите 
продажби при извънредни обстоятелства следва да се ограничат до определен набор 
от финансови инструменти и определени видове транзакции, с цел пазарните 
участници да могат да планират правилно бързото изпълнение на извънредни мерки.

Изменение 457
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) различна от къса продажба сделка, 
с която се създава или която е 
свързана с финансов инструмент, 
като ефектът или един от ефектите 
от сделката е осигуряване на 
финансова полза за физическото или 
юридическото лице при спад на 
цената или стойността на друг 
финансов инструмент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правомощията за забрана на късите продажби при извънредни обстоятелства следва 
да се ограничат до определен набор от финансови инструменти и определени видове 
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транзакции, с цел пазарните участници да могат да планират правилно бързото 
изпълнение на извънредни мерки.

Изменение 458
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) различна от къса продажба сделка, 
с която се създава или която е 
свързана с финансов инструмент, 
като ефектът или един от ефектите 
от сделката е осигуряване на 
финансова полза за физическото или 
юридическото лице при спад на 
цената или стойността на друг 
финансов инструмент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят големи правомощия на компетентни органи за 
ограничаване на търговията с неопределени финансови инструменти, когато не 
съществуват доказателства, че късите продажби на такива инструменти са 
допринесли за финансова нестабилност. Правомощията за забрана на късите 
продажби при извънредни обстоятелства следва да се ограничат до определен набор 
от финансови инструменти и определени видове транзакции, с цел пазарните 
участници да могат да планират правилно бързото изпълнение на извънредни мерки.

Изменение 459
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Следва да се добави разпоредба, която изрично да се позовава на принципа на 
пропорционалност.

Изменение 460
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на 
държавата-членка може да възпира 
физически или юридически лица от 
сключване на сделки, свързани с 
финансови инструменти, или да 
ограничава стойността на сделките с 
финансови инструменти, които 
може да се сключват.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правомощията, предоставяни на органите по параграф 3 са твърде големи. В 
регламент относно късите продажби компетентните органи не бива да разполагат с 
правомощия за ограничаване на финансовите дейности, различни от тези, свързани с 
къси продажби или имащи подобен ефект. Предоставените по параграф 2 
правомощия са достатъчни.
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Изменение 461
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Ограничения за сделките със суапи за 

кредитно неизпълнение при 
извънредни положения

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да наложи 
ограничения на физическите или 
юридическите лица да сключват 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, или да ограничи стойността 
на непокритите позиции в суапи за 
кредитно неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, които може да бъдат поемани 
от физическите или юридическите 
лица, когато двете следни условия са 
изпълнени:
а) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в една или 
повече други държави-членки;
б) мярката е необходима за 
преодоляване на заплахата.
2. Дадена мярка по параграф 1 може 
да се отнася до сделки със суапи за 
кредитно неизпълнение от определен 
клас или за определени сделки със 
суапи за кредитно неизпълнение. 
Мярката може да се прилага при 
обстоятелства или да съдържа 
изключения, определени от 
компетентния орган. По-специално, 
може да се определят изключения, 
които да важат за дейностите по 
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поддържане на пазара и за 
операциите на първичния пазар.

Or. en

Обосновка

Няма данни, че  сделки със суапи за кредитно неизпълнение са допринесли за 
неблагоприятни развития в финансовата стабилност и доверието на пазара.

Изменение 462
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да наложи 
ограничения на физическите или 
юридическите лица да сключват 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, или да ограничи стойността 
на непокритите позиции в суапи за 
кредитно неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, които може да бъдат поемани 
от физическите или юридическите 
лица, когато двете следни условия са 
изпълнени:

заличава се

a) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в една или 
повече други държави-членки;
b) мярката е необходима за 
преодоляване на заплахата.

Or. de
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Изменение 463
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да наложи 
ограничения на физическите или 
юридическите лица да сключват сделки 
със суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, или да ограничи 
стойността на непокритите позиции в 
суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, които може да бъдат 
поемани от физическите или 
юридическите лица, когато двете 
следни условия са изпълнени:

1. Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да наложи 
ограничения на физическите или 
юридическите лица да сключват сделки 
със суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, или да ограничи 
стойността на непокритите позиции в 
суапи за кредитно неизпълнение, 
свързани със задължение на държава-
членка или Съюза, които може да бъдат 
поемани от физическите или 
юридическите лица, когато 
неблагоприятни събития или 
развития представляват сериозна 
заплаха за финансовата стабилност 
или доверието в пазара в държава-
членка или в една или повече други 
държави-членки.

а) има неблагоприятни събития или 
тенденции, които представляват 
сериозна заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара 
в държавата-членка или в една или 
повече други държави-членки;
б) мярката е необходима за 
преодоляване на заплахата.

Or. en

Изменение 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б а) (нова) 



AM\854948BG.doc 81/116 PE456.805v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Следва да се добави разпоредба, която изрично да се позовава на принципа на 
пропорционалност.

Изменение 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена мярка по параграф 1 може да 
се отнася до сделки със суапи за 
кредитно неизпълнение от определен 
клас или за определени сделки със 
суапи за кредитно неизпълнение. 
Мярката може да се прилага при 
обстоятелства или да съдържа 
изключения, определени от 
компетентния орган. По-специално, 
може да се определят изключения, 
които да важат за дейностите по 
поддържане на пазара и за 
операциите на първичния пазар.

2. Параграф 1 не е приложим, освен 
ако компетентният орган на 
държавата-членка, който е емитирал 
съответните държавни дългови 
инструменти, не е взел подобна 
мярка.

Or. en
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Обосновка

Що се отнася до мерките за суапи за кредитно неизпълнение, наложително е 
инициативата да бъде на заинтересованата държава-членка. 

Изменение 466
Anni Podimata

Предложение за регламент
Article 18 – paragraph 2 a (new) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентен орган, взел дадена 
мярка по параграф 1, може да поиска 
от ЕНО (ЕОЦКП) да обмисли 
упражняването на правомощията си 
по член 24, параграф 1, буква в), ако 
неблагоприятните събития или 
тенденции изискват въвеждането на 
мярката на равнище ЕС.

Or. en

Изменение 467
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, компетентният орган 
на държавата-членка по произход на 
посоченото място за търговия решава
дали е целесъобразно да забрани или да 
наложи ограничения на физическите 
или юридическите лица да извършват 
къси продажби на посочения финансов 

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, компетентният орган 
на държавата-членка по произход на 
посоченото място за търговия  може да 
реши дали е целесъобразно да забрани 
или да наложи ограничения на 
физическите или юридическите лица да 
извършват къси продажби на посочения 



AM\854948BG.doc 83/116 PE456.805v02-00

BG

инструмент на посоченото място за 
търговия или по друг начин да ограничи 
сделките с посочения финансов 
инструмент на посоченото място за 
търговия, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент.

финансов инструмент на посоченото 
място за търговия или по друг начин да 
ограничи сделките с посочения 
финансов инструмент на посоченото 
място за търговия, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент.

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 

Изменение 468
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, компетентният орган 
на държавата-членка по произход на 
посоченото място за търговия решава
дали е целесъобразно да забрани или да 
наложи ограничения на физическите 
или юридическите лица да извършват 
къси продажби на посочения финансов 
инструмент на посоченото място за 
търговия или по друг начин да ограничи 
сделките с посочения финансов 

1. Когато цената на един финансов 
инструмент на дадено място за търговия 
в рамките на един ден за търговия е 
намаляла с процента по параграф 4 в 
сравнение с цената на затваряне в 
предходния ден за търговия на същото 
място за търговия, компетентният орган 
на държавата-членка по произход на 
посоченото място за търговия  може да 
реши дали е целесъобразно да забрани 
или да наложи ограничения на 
физическите или юридическите лица да 
извършват къси продажби на посочения 
финансов инструмент на посоченото 
място за търговия или по друг начин да 
ограничи сделките с посочения 
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инструмент на посоченото място за 
търговия, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент.

финансов инструмент на посоченото 
място за търговия, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства, при условие че спадът в цената е поне 10%, искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 469
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съгласно първата алинея 
компетентният орган се е уверил, че е 
целесъобразно да предприеме такива 
действия, той забранява или налага 
ограничения на лицата да извършват 
къси продажби на мястото за търговия 
— когато става дума за акция или 
дългов инструмент, или ограничава 
сделките със съответния финансов 
инструмент на мястото за търговия —
когато става дума за друг вид финансов 
инструмент.

Когато съгласно първата алинея 
компетентният орган се е уверил, че е 
целесъобразно да предприеме такива 
действия, той може да забранява или 
налага ограничения на лицата да 
извършват къси продажби на мястото за 
търговия — когато става дума за акция 
или дългов инструмент, или да 
ограничава сделките със съответния 
финансов инструмент на мястото за 
търговия — когато става дума за друг 
вид финансов инструмент, както и да 
оповестява публично съображенията 
си за това.

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
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паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 

Изменение 470
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съгласно първата алинея 
компетентният орган се е уверил, че е 
целесъобразно да предприеме такива 
действия, той забранява или налага 
ограничения на лицата да извършват 
къси продажби на мястото за търговия 
— когато става дума за акция или 
дългов инструмент, или ограничава 
сделките със съответния финансов 
инструмент на мястото за търговия —
когато става дума за друг вид финансов 
инструмент.

Когато съгласно първата алинея 
компетентният орган се е уверил, че е 
целесъобразно да предприеме такива 
действия, той може да забранява или 
налага ограничения на лицата да 
извършват къси продажби на мястото за 
търговия — когато става дума за акция 
или дългов инструмент, или ограничава 
сделките със съответния финансов 
инструмент на мястото за търговия —
когато става дума за друг вид финансов 
инструмент.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства, при условие че спадът в цената е поне 10%, искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 471
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мярката се прилага за срок най-
много до края на деня за търговия, 

заличава се
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следващ деня за търговия, в който се 
наблюдава спадът на цената.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства, при условие че спадът в цената е поне 10%, искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 472
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мярката се прилага за срок най-
много до края на деня за търговия, 
следващ деня за търговия, в който се 
наблюдава спадът на цената.

заличава се

Or. en

Изменение 473
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мярката се прилага за срок най-
много до края на деня за търговия, 
следващ деня за търговия, в който се 
наблюдава спадът на цената.

2. Мярката е ограничена за срок, който 
е целесъобразен предвид мащаба на 
срива на цената.

Or. en
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Изменение 474
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мярката се прилага за срок най-
много до края на деня за търговия, 
следващ деня за търговия, в който се 
наблюдава спадът на цената.

2. Мярката се ограничава до срок, 
съобразен със степента, в която се 
наблюдава спадът на цената.

Or. de

Изменение 475
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мярката се прилага при 
обстоятелства или съдържа 
изключения, определени от 
компетентния орган. По-специално, 
може да се определят изключения, 
които да важат за дейностите по 
поддържане на пазара и за 
операциите на първичния пазар.

заличава се

Or. en

Обосновка

Конпетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства – при условие че спадът в цената е поне 10% – искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 476
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Спадът на стойността се определя 
на 10 % или повече за акциите, а за 
другите класове финансови 
инструменти размерът ще бъде 
определен от Комисията.

заличава се

Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията определя спада на 
стойността на финансовите 
инструменти, различни от акции, 
като отчита особеностите на всеки 
клас финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Конпетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства, при условие че спадът в цената е поне 10%, искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 477
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Спадът на стойността се определя на 
10 % или повече за акциите, а за 
другите класове финансови 
инструменти размерът ще бъде 
определен от Комисията.

4. Спадът на стойността се определя от 
ЕНО (ЕОЦКП), предвид факта, че 
съществуват значителни различия в 
нестабилността.

Or. en
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Изменение 478
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Спадът на стойността се определя на 
10 % или повече за акциите, а за 
другите класове финансови 
инструменти размерът ще бъде 
определен от Комисията.

4. Спадът на стойността се определя от 
ЕНО (ЕОЦКП), предвид факта, че 
съществуват значителни различия в 
нестабилността. 

Or. en

Изменение 479
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Спадът на стойността се определя на 
10 % или повече за акциите, а за 
другите класове финансови 
инструменти размерът ще бъде 
определен от Комисията.

4. Спадът на стойността е в размер, 
който се определя от компетентния 
орган за всеки отделен случай.

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 
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Изменение 480
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 36 и при 
спазване на условията по членове 37 и 
38 Комисията определя спада на 
стойността на финансовите 
инструменти, различни от акции, 
като отчита особеностите на всеки 
клас финансови инструменти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 

Изменение 481
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се делегират 
правомощията да приема 
регулаторни технически стандарти, 
с които се установява методът за 
изчисляване на спада от 10 % на 
стойността на акциите и спада на 
стойността, определян от 

заличава се
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Комисията съгласно параграф 4.
Регулаторните стандарти, посочени 
в първата алинея, се приемат 
съгласно членове [7—7г] от 
Регламент (ЕС) № …/…. [Регламента 
за ЕОЦКП].
ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2011 г.]

Or. en

Обосновка

Конпетентните органи следва да разполагат със свободата да решават при какви 
обстоятелства, при условие че спадът в цената е поне 10%, искат да обмислят 
възможността за прекъсване на веригата.

Изменение 482
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се делегират 
правомощията да приема 
регулаторни технически стандарти, 
с които се установява методът за 
изчисляване на спада от 10 % на 
стойността на акциите и спада на 
стойността, определян от 
Комисията съгласно параграф 4.

заличава се

Регулаторните стандарти, посочени 
в първата алинея, се приемат 
съгласно членове [7—7г] от 
Регламент (ЕС) № …/…. [Регламента 
за ЕОЦКП].
ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените регулаторни 
технически стандарти до [31 
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декември 2011 г.]

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 

Изменение 483
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се делегират 
правомощията да приема 
регулаторни технически стандарти, 
с които се установява методът за 
изчисляване на спада от 10 % на 
стойността на акциите и спада на 
стойността, определян от 
Комисията съгласно параграф 4.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 
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Изменение 484
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП ще представи на Комисията 
проекти на посочените регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2011 г.]

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган на дадена държава-членка счете за необходимо, той следва 
да бъде насърчаван да осъществява свои собствени проверки за нестабилност, 
предназначени да преустановят изпълнението, когато при дадени акции се 
наблюдават драматични промени.  При все това следва да бъде отбелязано, че късите 
продажби не бива да бъдат забранявани единствено защото цената на дадена акция е 
паднала под определен процент, тъй като някои акции са много по-нестабилни от 
други и при тях са възможни големи спадове в резултат на редица основателни 
причини. 

Изменение 485
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка мярка, наложена по членове 
16—18, първоначално действа за срок 
от най-много три месеца от датата 
на публикуване на обявлението по 
член 21.

Дадена мярка  може да бъде 
подновявана за допълнителни 
периоди, които не надвишават три 
месеца , при условие че основанията за 
взимане на мярката продължават да 
бъдат приложими. Ако мярката не 
бъде подновена след този тримесечен 
срок, действието й се прекратява 
автоматично.
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Or. en

Обосновка

Член 20 следва да пояснява, че действието на дадена мярка се прекратява, освен ако 
не бъде подновено по силата на настоящата разпоредба, както и че мярката може да 
бъде подновена, при условие че все още има основания за взимането й.

Изменение 486
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван, като всеки 
следващ срок е не повече от три месеца.

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван, като всеки 
следващ срок е не повече от три месеца, 
при условие че основанията за 
взимане на мярката продължават да 
бъдат приложими. Ако мярката не 
бъде подновена след този тримесечен 
срок, действието й се прекратява 
автоматично.

Or. en

Обосновка

Член 20 следва да пояснява, че действието на дадена мярка се прекратява, освен ако 
не бъде подновено по силата на настоящата разпоредба, както и че мярката може да 
бъде подновена, при условие че все още има основания за взимането й в рамките на 
настоящия регламент.

Изменение 487
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван, като всеки 
следващ срок е не повече от три 
месеца.

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван, като всеки  
срок е съобразен със сериозността на 
нарушението на пазара.

Or. de

Изменение 488
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван, като всеки 
следващ срок е не повече от три 
месеца.

Срокът на действие на такава мярка 
може да бъде удължаван за 
допълнителен период, ако е 
целесъобразно предвид тежестта на 
смущението на пазара.

Or. en

Изменение 489
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като получи уведомление от 
компетентен орган да забрани или да 
наложи ограничения на физическите 
или юридическите лица да извършват 
къси продажби на посочения 
финансов инструмент на посоченото 
място за търговия или по друг начин 
да ограничи сделките с посочения 
финансов инструмент на посоченото 
място за търговия, за да предотврати 
неконтролируемия спад на цената на 
финансовия инструмент по силата 
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на член 19, ЕНО (ЕОЦКП) може да 
вземе необходимите мерки в 
съответствие с член 9 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е необходима за предоставянето на координационна роля на ЕОЦКП , 
когато въпросният финансов инструмент бива търгуван на няколко места за 
търговия в Европа, всяко от които бива наблюдавано от съответстващия му 
компетентен орган.

Изменение 490
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентен орган планира да 
вземе или взема мерки въпреки 
становището на ЕОЦКП по параграф 2 
или отказва да вземе мерки въпреки 
становището на ЕОЦКП по посочения 
параграф, той веднага публикува на 
интернет сайта си обявление, в което 
подробно излага причините за това свое 
решение.

3. В случай че ЕНО (ЕОЦКП) счита, че 
дадена мярка следва да бъде въведена 
на равнището на Съюза,  неговото 
решение е обвързващо за 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да разполага с правомощието да въвежда мерки на равнището на 
Съюза.
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Изменение 491
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Правомощия на ЕОЦКП за намеса

1. В съответствие с член [6а, 
параграф 5] от Регламент (ЕС) 
№ …/… [Регламента за ЕОЦКП] 
ЕОЦКП взема една или няколко от 
следните мерки, когато всички 
условия по параграф 2 са изпълнени:
а) изисква физическите или 
юридическите лица, които имат 
нетни къси позиции по отношение на 
определен финансов инструмент или 
клас финансови инструменти, да 
уведомят даден компетентен орган 
или да оповестят публично подробни 
данни за всяка такава позиция;
б) забранява на физическите или 
юридическите лица да извършват 
къса продажба или сделка или им 
налага условия за извършването на 
такава продажба или сделка, с която 
се създава или която е свързана с 
финансов инструмент, като 
ефектът или един от ефектите от 
сделката е осигуряване на финансова 
полза за физическото или 
юридическото лице при спад на 
цената или стойността на друг 
финансов инструмент;
в) ограничава сключването от страна 
на физически или юридически лица на 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, или ограничава стойността 
на непокритите позиции в суапи за 
кредитно неизпълнение, които дадено 
физическо или юридическо лице може 
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да поема по отношение на 
задължение на държава-членка или 
Съюза;
г) възпира физически или юридически 
лица от сключване на сделки, 
свързани с финансов инструмент, или 
ограничава стойността на сделките с 
финансовия инструмент, които 
може да се сключват.
Дадена мярка може да се прилага при 
обстоятелства или да съдържа 
изключения, определени от 
съответния компетентен орган. По-
специално, може да се определят 
изключения, които да важат за 
дейностите по поддържане на пазара 
и за операциите на първичния пазар.
2. ЕОЦКП взема решение по 
параграф 1 само ако са изпълнени 
всички следни условия:
а) мерките по параграф 1, букви а)—г) 
са предназначени за преодоляване на 
заплаха за правилното функциониране 
и почтеността на финансовите 
пазари или стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или 
част от нея, когато има последствия 
и в трансграничен план;
б) даден компетентен орган или 
дадени компетентни органи не са 
приели мерки за преодоляване на 
заплахата или взетите мерки не са 
достатъчни за преодоляването Й.
3. Когато взема мерките по 
параграф 1, ЕОЦКП отчита 
следното:
а) доколко мярката ще допринесе за 
преодоляването на заплахата за 
правилното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари 
или за стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или 
част от нея или доколко ще подобри 
способността на компетентните 
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органи да следят заплахата;
б) дали мярката няма да породи риск 
от регулаторен арбитраж;
в) дали мярката няма да окаже 
отрицателно влияние върху 
ефективността на финансовите 
пазари — включително чрез 
намаляване на ликвидността на тези 
пазари или чрез създаване на 
несигурност за участниците на 
пазара, — което да е 
непропорционално високо спрямо 
ползите от въвеждането на мярката.
Когато даден компетентен орган или 
дадени компетентни органи са взели 
мярка по член 16, 17 или 18, ЕОЦКП 
може да вземе всяка от мерките по 
параграф 1, без да издава 
становището по член 23.
4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по 
параграф 1, ЕОЦКП се консултира 
при необходимост с Европейския 
комитет за системен риск и с други 
органи.
5. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по 
параграф 1, ЕОЦКП уведомява 
компетентните органи за мярката, 
която планира. В уведомлението 
трябва да се съдържат подробни 
сведения за планираните мерки, 
както и да се посочва класът на 
финансовите инструменти и сделки, 
за които ще се прилагат мерките, 
данните, които дават основание за 
вземане на мерките, и моментът във 
времето, от който се планира 
мерките да влязат в сила.
6. Уведомяването се извършва най-
малко 24 часа преди момента, от 
който се планира мярката да влезе в 
сила или срокът Й да бъде продължен. 
При извънредни обстоятелства 
ЕОЦКП може да извърши 
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уведомяването по-малко от 24 часа 
преди момента, от който се планира 
мярката да влезе в сила, ако не може 
да даде предизвестие от 24 часа.
7. ЕОЦКП публикува на интернет 
сайта си обявление за всяко решение 
за въвеждане или удължаване на срока 
на мярка по параграф 1. Обявлението 
съдържа подробни сведения най-малко 
за:
а) въведените мерки, включително за 
инструментите и класа на сделките, 
за които се прилагат тези мерки, и за 
срока им на действие;
б) основанията на ЕОЦКП да смята, 
че е необходимо да въведе мерките, 
подкрепени от съответните данни.
8. Всяка мярка влиза в сила при 
публикуването на обявлението или от 
посочения в обявлението момент след 
публикуването и се прилага само за 
сделките, които се сключват след 
влизането на мярката в сила.
9. ЕОЦКП преразглежда взетите 
мерки по параграф 1 през подходящи 
интервали от време, но най-малко 
веднъж на всеки три месеца. Ако 
срокът на дадена мярка не бъде
продължен след изтичането на 
тримесечния срок, действието на 
мярката автоматично се прекратява. 
За продължаването на срока на 
мерките се прилагат параграфи 2—8.
10. Всяка мярка, приета от ЕОЦКП 
по настоящия член, има върховенство 
над всяка мярка, приета по-рано от 
компетентен орган съгласно раздел 1.

Or. en

Обосновка

Това надвишава правомощията, определени за ЕОЦКП в COM(2009) 503.  Ролята на 
ЕОЦКП следва да бъде ограничена до координиране по силата на член 23.  Не е 
уместно ЕОЦКП да може да се намесва пряко за налагането на задължения на 
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физически или юридически лица.  Това би предоставило на ЕОЦКП значителна 
неограничена власт за общо приложение в една много чувствителна област на 
политика, каквато не се допуска от Договора.

Изменение 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисква физическите или 
юридическите лица, които имат нетни 
къси позиции по отношение на 
определен финансов инструмент или 
клас финансови инструменти, да 
уведомят даден компетентен орган или 
да оповестят публично подробни данни 
за всяка такава позиция;

а) изисква физическите или 
юридическите лица, които имат нетни 
къси позиции по отношение на акции, 
допуснати до търговия на място за 
търговия, да уведомят даден 
компетентен орган или да оповестят 
публично подробни данни за всяка 
такава позиция, надвишаваща прага, 
посочен в член 7, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се предоставят големи правомощия на ЕОЦКП за изискване на 
публично оповестяване или за ограничаване на търговията с неопределени финансови 
инструменти, когато не съществуват доказателства, че късите продажби на такива 
инструменти са допринесли за финансова нестабилност.  Изискването на публично 
оповестяване ex post. т.е. на по-нисък праг, когато това не е било очаквано в момента 
на пристъпване към сделките, води до несигурност, но също и до отрицателните 
последици, свързани с публичното оповестяване, т.е. принудително закриване и т. н.

Изменение 493
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ограничава сключването от страна 
на физически или юридически лица на 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със 
задължение на държава-членка или 
Съюза, или ограничава стойността 
на непокритите позиции в суапи за 
кредитно неизпълнение, които дадено 
физическо или юридическо лице може 
да поема по отношение на 
задължение на държава-членка или 
Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 494
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ограничава сключването от страна на 
физически или юридически лица на 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на държава-членка или Съюза, или 
ограничава стойността на непокритите 
позиции в суапи за кредитно 
неизпълнение, които дадено физическо 
или юридическо лице може да поема по 
отношение на задължение на държава-
членка или Съюза;

в) ограничава сключването от страна на 
физически или юридически лица на 
сделки със суапи за кредитно 
неизпълнение, свързани със задължение 
на държава-членка, Съюза или 
институция от системно значение, 
която е установена в Съюза, или 
ограничава стойността на непокритите 
позиции в суапи за кредитно 
неизпълнение, които дадено физическо 
или юридическо лице може да поема по 
отношение на задължение на държава-
членка, Съюза или институция от 
системно значение, която е 
установена в Съюза;

Or. de
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Изменение 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възпира физически или юридически 
лица от сключване на сделки, 
свързани с финансов инструмент, или 
ограничава стойността на сделките с 
финансовия инструмент, които 
може да се сключват.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изглежда, че намерението е да включва суапи за кредитно неизпълнение, но по начина, 
по който е написано, е неприемливо

Изменение 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена мярка може да се прилага при 
обстоятелства или да съдържа 
изключения, определени от 
съответния компетентен орган. По-
специално, може да се определят 
изключения, които да важат за 
дейностите по поддържане на пазара и 
за операциите на първичния пазар.

Мярката може да се прилага при 
обстоятелства или да съдържа 
изключения, определени от 
компетентните органи. По-
специално, може да се определят 
изключения, които да важат за 
дейностите по поддържане на пазара и 
за операциите на първичния пазар.

Or. en

Обосновка

Следва да се отчете, че е необходимо да се предвидят изключения за маркет-
мейкърите и първичните дилъри. Текстът е променен, тъй като компетентните 
органи в държавите-членки са тези, които ще определят кой може да бъде считан за 
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маркет-мейкър в страната им.

Изменение 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕОЦКП се консултира при 
необходимост с Европейския комитет 
за системен риск и с други органи.

4. Преди да реши да въведе или да 
продължи срока на мярка по параграф 1, 
ЕНО (ЕОЦКП) се консултира с 
Европейския комитет за системен риск 
и, при необходимост, с други органи.

Or. en

Обосновка

Поради факта, че дадено решение на ЕОЦКП за въвеждане на мярка срещу късите 
продажби води до последствия за финансовата стабилност, може би е уместно 
винаги да бъде изисквано становище от ЕКСР.

Изменение 498
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Допълнително определяне на 
понятията „неблагоприятни 

събития или тенденции“
Посредством делегирани актове по 
член 36 и при спазване на условията 
на членове 37 и 38 Комисията приема 
мерки за установяване на критериите 
и факторите, които компетентните 
органи и ЕОЦКП трябва да отчитат, 
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когато определят дали са налице 
неблагоприятните събития или 
тенденции по членове 16, 17, 18 и 23 и 
заплахите по член 24, параграф 2, 
буква а).

Or. en

Обосновка

Не е възможно, нито уместно да се опитваме да определим предварително всички 
критерии и фактори, които биха могли да доведат даден компетентен орган до 
заключението, че са възникнали неблагоприятни събития или тенденции. По своето 
естество извънредните ситуации могат да бъдат резултат на непредвидени 
обстоятелства и приемането на предложената разпоредба на законодателно 
равнище 2 ще възпрепятства способността на държавите-членки да предприемат 
необходимите действия при извънредна ситуация.

Изменение 499
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на един или повече 
компетентни органи или по собствена 
инициатива ЕОЦКП може да извършва 
разследване на определен случай или 
практика, свързани с къси продажби или 
с използването на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да прецени дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за финансовата 
стабилност или доверието на пазара
в Съюза.

По искане на един или повече 
компетентни органи, Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, ЕНО 
(ЕОЦКП) може да извършва 
разследване на определен случай или 
практика, свързани с къси продажби или 
с използването на суапи за кредитно 
неизпълнение, за да прецени дали 
съответният случай или практика 
създава заплаха за стабилността на 
финансовата система в Съюза и да 
даде необходимите препоръки за 
действие на съответните 
компетентни органи.

Or. en
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Обосновка

Правомощията следва да бъдат в съгласие с член 22, параграф 4 от регламента за 
ЕОЦКП:  "По искане на един или повече компетентни органи, на Съвета, на 
Европейския парламент или на Комисията, или по собствена инициатива Органът 
може да извърши разследване на конкретен вид финансова институция или вид 
продукт или конкретно поведение, за да направи оценка на потенциалните опасности 
за стабилността на финансовата система и да отправи към засегнатите 
компетентни органи съответни препоръки за действие."

Изменение 500
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП публикува доклад, в който 
излага констатациите си и евентуални 
препоръки във връзка със съответния 
случай или практика.

ЕНО (ЕОЦКП) публикува доклад, в 
който излага констатациите си и 
евентуални препоръки във връзка със 
съответния случай или практика, в срок 
от три месеца, считано от датата 
на започване на разследването.

Or. en

Обосновка

От значение е отчетността на ЕОЦКП, както и това докладът да бъде публикуван 
навреме.

Изменение 501
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за опазване на 
професионалната тайна се прилага по 
отношение на всички физически или 

1. Задължението за опазване на 
професионалната тайна се прилага по 
отношение на всички физически или 



AM\854948BG.doc 107/116 PE456.805v02-00

BG

юридически лица, които работят или са 
работили за компетентния орган или за 
който и да е орган или физическо или 
юридическо лице, на които 
компетентният орган е възлагал задачи, 
включително одитори и експерти, с 
които компетентният орган е имал 
договори. Информацията, 
представляваща професионална тайна, 
не може да бъде разкривана на никое 
друго физическо или юридическо лице 
или орган, освен когато това разкриване 
на информация е необходимо за 
съдебни производства.

юридически лица, които работят или са 
работили за компетентния орган или за 
който и да е орган или физическо или 
юридическо лице, на които 
компетентният орган е възлагал задачи, 
включително одитори и експерти, с 
които компетентният орган е имал 
договори. Поверителна информация, 
представляваща професионална тайна, 
не може да бъде разкривана на никое 
друго физическо или юридическо лице 
или орган, освен когато това разкриване 
на информация е необходимо за 
съдебни производства.

Or. en

Обосновка

По-добър подход е първо да се уточни коя информация е поверителна и след това - че 
информацията подлежи на професионална тайна. Прекалено е всяка информация да 
бъде автоматично считана за поверителна, тъй като някои данни, обменяни между 
компетентните органи, може да бъдат съвсем безобидни.

Изменение 502
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Цялата информация, обменяна между 
компетентните органи по силата на 
настоящия регламент, се счита за 
поверителна, освен когато 
компетентният орган заяви в момента на 
предаването Й. че тази информация 
може да се разкрива, или когато това 
разкриване на информация е 
необходимо за съдебни производства.

2. Цялата информация, обменяна между 
компетентните органи по силата на 
настоящия регламент, отнасяща се до 
търговски или оперативни условия и 
други икономически или лични дела, се 
счита за поверителна и подлежаща на 
професионална тайна за срок от не 
повече от 20 години, освен когато 
компетентният орган заяви в момента на 
предаването й, че тази информация 
може да се разкрива.

Or. en
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Обосновка

По-добър подход е първо да се уточни коя информация е поверителна и след това - че 
информацията подлежи на професионална тайна. Прекалено е всяка информация да 
бъде автоматично считана за поверителна, тъй като някои данни, обменяни между 
компетентните органи, може да бъдат съвсем безобидни.

Изменение 503
Syed Kamall

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган информира 
ЕОЦКП за всяко искане по първата 
алинея. При разследване или проверка 
с трансгранични аспекти ЕОЦКП
поема координацията на 
разследването или проверката.

Компетентният орган информира ЕНО 
(ЕОЦКП) за всяко искане по първата 
алинея.

Or. en

Обосновка

Не е ясно, защо е необходимо  ЕОЦКП да координира разследване или проверки с 
трансгранични аспекти. Сътрудничеството между регулаторите е вече добре 
установено в тази област. Единствената роля, чието изпълнение  следва да бъде 
изисквано от ЕОЦКП, е в случай че даден регулаторен орган не сътрудничи, в разрез с 
настоящия регламент.

Изменение 504
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган информира 
ЕОЦКП за всяко искане по първата 
алинея. При разследване или проверка с 

Компетентният орган информира ЕНО 
(ЕОЦКП) за всяко искане по първата 
алинея. При разследване или проверка с 
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трансгранични аспекти ЕОЦКП поема 
координацията на разследването или 
проверката.

трансгранични аспекти ЕНО (ЕОЦКП) 
поема, по искане на компетентния 
орган, координацията на разследването 
или проверката.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо ЕОЦКП да координира разследвания или проверки, ако 
компетентните органи могат да се справят сами с това.

Изменение 505
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи сключват 
споразумения за сътрудничество с 
компетентните органи на трети държави 
във връзка с обмена на информация с 
компетентните органи в трети държави, 
с контрола върху изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент, в трети държави и 
с вземането на сходни мерки от 
компетентния орган с цел допълване на 
мерките, взети съгласно глава V.

Компетентните органи правят всичко 
възможно да сключват споразумения за 
сътрудничество с компетентните органи 
на трети държави във връзка с обмена 
на информация с компетентните органи 
в трети държави, с контрола върху 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент, в 
трети държави и с вземането на сходни 
мерки от компетентния орган с цел 
допълване на мерките, взети съгласно 
глава V.

Or. en

Обосновка

Това е подобрение на текста, който иначе налага законово задължение на 
компетентните органи за сключване на споразумения за сътрудничество, като не е 
ясно какво става, ако това не се направи. Следва също така да бъде пояснено, че 
споразуменията за сътрудничество може да не обвързват държавите-членки с някои 
задължения – например взимането на реципрочни мерки – тъй като те може да са в 
разрез с конституциите на държавите-членки и с настоящия регламент.
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Изменение 506
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП координира разработването на 
споразуменията за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите-членки и съответните 
компетентни органи на трети държави. 
За тази цел ЕОЦКП изготвя примерно 
споразумение, което може да се 
използва от компетентните органи.

ЕНО (ЕОЦКП) координира 
разработването на разпоредбите за 
сътрудничество между компетентните 
органи на държавите-членки и 
съответните компетентни органи на 
трети държави. За тази цел ЕНО 
(ЕОЦКП) изготвя примерно 
споразумение, което може да се 
използва от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Това е подобрение на текста, който иначе налага законово задължение на 
компетентните органи за сключване на споразумения за сътрудничество, като не е 
ясно какво става, ако това не се направи. Следва също така да бъде пояснено, че 
споразуменията за сътрудничество може да не обвързват държавите-членки с някои 
задължения – например взимането на реципрочни мерки – тъй като те може да са в 
разрез с конституциите на държавите-членки и с настоящия регламент.

Изменение 507
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи сключват с 
компетентните органи на трети 
държави споразумения за 
сътрудничество, предвиждащи обмен 
на информация, само ако по отношение 
на предоставяната информация 
съществуват гаранции за запазване на 

3. Компетентните органи не участват в
договорености за сътрудничество с 
трети държави, обвързващи 
държавите-членки със задължения, 
различни от предоставянето на 
информация.  Договорености за 
сътрудничество за обмен на 
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професионалната тайна, които са най-
малко равностойни на предвидените в 
член 29. Такъв обмен на информация 
трябва да бъде предназначен за 
изпълнение на задачите на тези 
компетентни органи.

информация, следва да бъдат 
подписвани само ако по отношение на 
предоставяната информация 
съществуват гаранции за запазване на 
професионалната тайна, които са най-
малко равностойни на предвидените в 
член 29. Такъв обмен на информация 
трябва да бъде предназначен за 
изпълнение на задачите на тези 
компетентни органи.

Or. en

Обосновка

Това е подобрение на текста, който иначе налага законово задължение на 
компетентните органи за сключване на споразумения за сътрудничество, като не е 
ясно какво става, ако това не се направи. Следва също така да бъде пояснено, че 
споразуменията за сътрудничество може да не обвързват държавите-членки с някои 
задължения – например взимането на реципрочни мерки – тъй като те може да са в 
разрез с конституциите на държавите-членки и с настоящия регламент.

Изменение 508
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да предава на 
трета държава данни и анализи на 
данни, когато са спазени условията по 
член 25 или 26 от Директива 95/46/ЕО, 
вземайки решение за всеки отделен 
случай. Компетентният орган на 
държавата-членка трябва да бъде 
уверен, че предаването на данните е 
необходимо за целите на настоящия 
регламент. Третата държава не може да 
предава данните на друга трета държава 
без изричното писмено разрешение на 
компетентния орган на държавата-
членка.

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да предава на 
трета държава данни и анализи на 
данни, когато са спазени условията по 
член 25 или 26 от Директива 95/46/ЕО, 
вземайки решение за всеки отделен 
случай. Компетентният орган на 
държавата-членка трябва да бъде 
уверен, че предаването на данните е 
необходимо за целите на настоящия 
регламент. Предаването на данни 
може да бъде осъществено 
единствено при условие, че третата 
държава гарантира, че  данните няма 
да бъдат предавани на друга трета 
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държава без изричното писмено 
разрешение на компетентния орган на 
държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Предложение за промяна, тъй като изглежда неуместно да се допусне регламентът 
да налага задължения на третата държава.

Изменение 509
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да разкрива 
информация, получена от компетентен 
орган на друга държава-членка, на 
компетентния орган на трета държава 
само ако компетентният орган на 
съответната държава-членка е получил 
изрично съгласие от компетентния 
орган, който е предал информацията, 
като в съответните случаи 
информацията се разкрива единствено 
за целите, за които този компетентен 
орган е дал съгласие.

Компетентният орган на дадена 
държава-членка може да разкрива 
информация, поверителна по силата 
на член 29 и получена от компетентен 
орган на друга държава-членка, на 
компетентния орган на трета държава 
само ако компетентният орган на 
съответната държава-членка е получил 
изрично съгласие от компетентния 
орган, който е предал информацията, 
като в съответните случаи 
информацията се разкрива единствено 
за целите, за които този компетентен 
орган е дал съгласие.

Or. en

Обосновка

По-добър подход е първо да се уточни коя информация е поверителна (вж. 
предложението по отношение на член 29) и след това - че информацията подлежи на 
професионална тайна.
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Изменение 510
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват 
разпоредби за административните 
мерки, санкциите и глобите, приложими 
при нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
мерки, необходими за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
мерки, санкции и глоби трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Въз основа насоките, приети от ЕНО 
(ЕОЦКП) и като се вземе предвид 
съобщението на Комисията относно 
по-строгите наказателни разпоредби 
за сектора на финансовите услуги,
държавите-членки установяват 
разпоредби за административните 
мерки, санкциите и глобите, приложими 
при нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
мерки, необходими за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
мерки, санкции и глоби трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Изменение 511
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват 
разпоредби за административните 
мерки, санкциите и глобите, приложими 
при нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
мерки, необходими за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
мерки, санкции и глоби трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

В съответствие с основополагащите 
принципи на националното им 
законодателство държавите-членки 
установяват разпоредби за 
административните мерки, санкциите и 
глобите, приложими при нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
вземат всички мерки, необходими за 
осигуряване на тяхното изпълнение. 
Предвидените мерки, санкции и глоби 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение в този член, за да се избегне тълкуване, което може да е в 
разрез с основополагащите принципи, посочени в конституциите на държавите-
членки.

Изменение 512
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби до [1 юли 
2012 г.] и я уведомяват незабавно и за 
всяко последващо изменение, отнасящо 
се до тези разпоредби.

До 1 юли 2012 г. държавите-членки 
уведомяват ЕНО (ЕОЦКП) и 
Комисията за тези разпоредби и 
незабавно я уведомяват за всякакви 
последващи изменения, които ги 
засягат.

Or. en

Изменение 513
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2014 г. въз основа на 
обсъжданията си с компетентните 
органи и ЕОЦКП Комисията представя 
на Съвета и Европейския парламент 
доклад относно:

До 30 юни 2013 г. въз основа на 
обсъжданията си с компетентните 
органи и ЕНО (ЕОЦКП),  Комисията 
представя на Европейския парламент и 
Съвета доклад относно:

Or. en

Обосновка

Правилата за публично оповестяване в член 7 може да имат голямо въздействие върху 
дейността на финансовите пазари и затова е наложително те да бъдат 
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преразгледани при първа възможност, за да се извърши оценка на тяхната 
уместност.

Изменение 514
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) целесъобразността на праговете за 
уведомяване и публично оповестяване 
по членове 5, 7 и 8;

а) целесъобразността на праговете за 
уведомяване и оповестяване по членове 
5 и 8;

Or. en

Обосновка

Правилата за публично оповестяване в член 7 може да имат голямо въздействие върху 
дейността на финансовите пазари и затова е наложително те да бъдат 
преразгледани при първа възможност, за да се извърши оценка на тяхната 
целесъобразност.

Изменение 515
Markus Ferber

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква а а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) целесъобразността на 
изискването на публично 
оповестяване и изискването за 
оповестяване, както и праговете за 
оповестяване по член 7, със специално 
внимание спрямо въздействието им 
върху ликвидността и 
нестабилността на финансовите 
пазари;

Or. en
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Обосновка

Правилата за публично оповестяване в член 7 може да имат голямо въздействие върху 
дейността на финансовите пазари и затова е наложително те да бъдат 
преразгледани при първа възможност, за да се извърши оценка на тяхната 
уместност.

Изменение 516
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като вземе предвид становището на 
ЕНО (ЕОЦКП), Комисията 
установява хармонизирани правила за 
административните мерки, глоби и 
санкции, приложими за нарушенията 
на разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en


