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Изменение 1211
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 68 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане в съответствие 
с член 34 на делегирани актове относно 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват разумни търговски 
условия за отчитане на посочената в 
параграф 1 информация.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 1212
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 68 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане в съответствие 
с член 34 на делегирани актове относно 
мерките, с които се уточнява какво 
представляват разумни търговски 
условия за отчитане на посочената в 
параграф 1 информация.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Обосновка

Изисква се Комисията да предприеме действия — в противен случай разпоредбите на 
члена няма да могат да бъдат изпълнени.
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Изменение 1213
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С оглед на ефективното 
изпълнение на своите задължения във 
връзка със стоковите пазари и 
координирането на надзорните 
дейности между определените 
национални компетентни органи, 
отговарящи за тези пазари, ЕОЦКП
следва да създаде специално стоково 
подразделение.

Or. en

Изменение 1214
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 70 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на квоти за емисии,
държавите членки изискват от 
компетентните органи да си 
сътрудничат и да обменят 
информация с компетентните
органи, определени в съответствие с 
Директива 2003/54/ЕО за целите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 1215
Markus Ferber
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Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правото да изискват информация от 
всяко лице, а ако е необходимо —
призоваване и разпитване на лице с цел 
получаване на информацията;

б) правото да изискват предоставянето 
на информация от всяко лице, а ако е 
необходимо — призоваване и 
разпитване на лице с цел получаване на 
информацията;

Or. en

Изменение 1216
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) правото да извършват тайно 
пазаруване;

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 1217
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници, 
когато съществува основателно 

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници;
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подозрение, че тези записи, които са 
свързани с предмета на проверката, 
могат да бъдат използвани като 
доказателство, че инвестиционният 
посредник е нарушил своите 
задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче няма 
да се разкрива съдържанието на 
записания разговор;

Or. en

Обосновка

Правото да изискат съществуващите записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници, е особено важно за компетентните органи 
при изпълнението на функциите им в съответствие с ДПФИ.

Изменение 1218
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници,
когато съществува основателно 
подозрение, че тези записи, които са 
свързани с предмета на проверката, 
могат да бъдат използвани като 
доказателство, че инвестиционният 
посредник е нарушил своите 
задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче няма 
да се разкрива съдържанието на 
записания разговор;

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници, 
включително съдържанието на 
записания разговор;

Or. en

Обосновка

В много случаи на пазарни злоупотреби съдържанието на записи на телефонни 
разговори се оказва от основно значение за получаване на осъдителна присъда. 



AM\901516BG.doc 7/69 PE489.423v01-00

BG

Информацията, че е проведен разговор, не е достатъчна, тъй като именно от
неговото съдържание може да се установи извършването на злоупотреба.

Изменение 1219
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници, 
когато съществува основателно 
подозрение, че тези записи, които са 
свързани с предмета на проверката, 
могат да бъдат използвани като 
доказателство, че инвестиционният 
посредник е нарушил своите 
задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче няма 
да се разкрива съдържанието на 
записания разговор;

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници;

Or. en

Обосновка

Следва да се има предвид, че задължението за записване е насочено към предпазване 
на инвеститорите и към гарантиране на ефективен надзор на инвестиционните 
посредници, по същия начин като общото изискване за съхранение на записи.

Изменение 1220
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни, 
държани от инвестиционни посредници,
когато съществува основателно 

г) правото да изискат съществуващите 
записи на телефонни разговори и данни 
или равностойните записи, посочени 
в член 16, параграф 7, държани от 
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подозрение, че тези записи, които са 
свързани с предмета на проверката, 
могат да бъдат използвани като 
доказателство, че инвестиционният 
посредник е нарушил своите 
задължения съгласно настоящата 
директива; с тези записи обаче няма 
да се разкрива съдържанието на 
записания разговор;

инвестиционни посредници, когато 
съществува основателно подозрение, че 
тези записи, които са свързани с 
предмета на проверката, могат да бъдат 
използвани като доказателство, че 
инвестиционният посредник е нарушил 
своите задължения съгласно настоящата 
директива;

Or. en

Изменение 1221
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) правото да изискат замразяването 
и/или конфискуването на активи;

Or. en

Обосновка

Правомощието за изискване на замразяването и/или конфискуването на активи е 
широкообхватно и следва да остане в този член. Уместно е компетентните органи да 
могат да упражняват това правомощие съгласно параграф 1.

Изменение 1222
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) правото да изискват информация, 
включително цялата съответна 
документация от всяко лице относно 

и) правото да изискват информация, 
включително цялата съответна 
документация от всяко лице относно 
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размера и целта на позицията или 
експозицията, която е формирана 
посредством деривата, и относно 
активи или пасиви на базовия пазар.

размера и целта на позицията или 
експозицията, която е формирана 
посредством стоковия дериват, и 
относно активи или пасиви на базовия 
пазар.

Or. en

Обосновка

Правомощията в буква и) следва да бъдат налице по отношение на позиции в стокови 
деривати, виж съображение 84 („договори за деривати, свързани със стоки“) и 
сравни със съображение 85 и член 72, [параграф 1], буква ж).

Изменение 1223
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) правото да изискват информация, 
включително цялата съответна 
документация от всяко лице относно 
размера и целта на позицията или 
експозицията, която е формирана 
посредством деривата, и относно 
активи или пасиви на базовия пазар.

и) правото да изискват предоставянето 
на информация, включително цялата 
съответна документация от всяко лице 
относно размера и целта на позицията 
или експозицията, която е формирана 
посредством стоковия дериват, и 
относно активи или пасиви на базовия 
пазар.

Or. en

Изменение 1224
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия, които 

На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия, които 
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са им необходими за изпълнението на 
техните функции. Те упражняват 
следните правомощия в рамките на 
ограниченията, предвидени в
националното законодателство:

са им необходими за изпълнението на 
техните функции. Правомощията се 
упражняват в съответствие с
националното законодателство и най-
малко включват правото да:

Or. en

Обосновка

В член 72 има само един параграф. Второто изречение от подзаглавието и 
следващите букви а)—з) нямат смисъл, когато се четат заедно („...упражняват 
следните правомощия...изискване прекратяването...“). Поради това е необходима 
преработка.

Изменение 1225
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискват замразяването и/или 
конфискуването на активи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Правомощието за изискване на замразяването и/или конфискуването на активи е 
широкообхватно и следва да остане в член 71.

Изменение 1226
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискват замразяването и/или 
конфискуването на активи; (Не се отнася до българския текст).
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Or. en

Изменение 1227
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ограничават способността на лице 
или на клас от лица да сключват 
договори за стокови деривати, 
включително като въвеждат 
недискриминационни ограничения по 
отношение на позициите или на броя 
на такива договори за деривати, 
които всеки клас лица може да 
сключва в рамките на определен 
период от време, когато е необходимо 
да се гарантира целостта и правилното 
функциониране на засегнатите пазари;

ж) управляват способността на лице 
или на клас от лица да сключват 
договори за стокови деривати, когато е 
необходимо и ако е уместно, за да се 
гарантира целостта и правилното 
функциониране на засегнатите пазари;

Or. en

Изменение 1228
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ограничават способността на лице 
или на клас от лица да сключват 
договори за стокови деривати, 
включително като въвеждат 
недискриминационни ограничения по 
отношение на позициите или на броя на 
такива договори за деривати, които 
всеки клас лица може да сключва в 
рамките на определен период от 
време, когато е необходимо да се 

ж) ограничават способността на лице 
или на клас от лица да сключват 
договори за стокови деривати, 
включително като въвеждат 
недискриминационни ограничения по 
отношение на позициите, когато е 
необходимо да се гарантира целостта и 
правилното функциониране на 
засегнатите пазари;
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гарантира целостта и правилното 
функциониране на засегнатите пазари;

Or. en

Обосновка

Прагът не следва да се отнася за броя договори, които дадено лице може да сключи. 
Ако се прилага праг за стокови деривати, той следва да се отнася за отворените 
позиции (както в член 59, така и в член 71, [параграф 1], буква ж)).

Изменение 1229
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при 
нарушаване на задълженията, които са в 
сила за инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, могат да бъдат 
наложени административни санкции на 
членовете на управителния орган на 
инвестиционните посредници и на 
пазарните оператори, както и на всяко 
друго физическо или юридическо лице, 
което съгласно националното 
законодателство носи отговорност за 
нарушението.

2. Държавите членки гарантират, че при 
нарушаване на задълженията, които са в 
сила за инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, могат да бъдат 
наложени административни санкции на 
членовете на управителния орган на 
инвестиционните посредници и на 
пазарните оператори в зависимост от 
условията, определени в 
националното право, както и на всяко 
друго физическо или юридическо лице, 
което съгласно националното 
законодателство носи отговорност за 
нарушението.

Or. en

Обосновка

В този член се споменават инвестиционни посредници и пазарни оператори. Съгласно 
член 1, параграф 3, членове 69—80 следва да се прилагат също и за кредитни 
институции. За по-голяма яснота е уместно в член 73 да се споменат също 
кредитните институции.
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Изменение 1230
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при 
нарушаване на задълженията, които са в 
сила за инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, могат да бъдат 
наложени административни санкции на
членовете на управителния орган на 
инвестиционните посредници и на 
пазарните оператори, както и на всяко 
друго физическо или юридическо лице, 
което съгласно националното 
законодателство носи отговорност за 
нарушението.

2. Държавите членки гарантират, че при 
нарушаване на задълженията, които са в 
сила за инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, могат да бъдат 
наложени административни санкции на 
членовете на управителния орган на 
инвестиционните посредници и на 
пазарните оператори, както и на всяко 
друго физическо или юридическо лице, 
което съгласно националното 
законодателство носи отговорност за 
нарушението. Тези санкции и мерки не 
се налагат спрямо служители, които 
са били насърчени или принудени от 
вътрешните правила, инструкции 
или практики на съответния
посредник или оператор да действат 
по определен начин.

Or. en

Обосновка

Един служител не следва да носи лична отговорност за извършено нарушение, ако 
неговите действия са продиктувани от вътрешните правила, инструкции или 
практики на посредника или оператора.

Изменение 1231
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от
компетентните органи своевременно да 

Държавите членки дават възможност 
на компетентните органи своевременно 
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оповестяват публично всяка санкция 
или мярка, наложена за нарушаване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№…./…. (РПФИ) или на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, като съобщават 
вида и естеството на нарушението и 
имената на нарушителите, освен ако 
това оповестяване би застрашило 
сериозно стабилността на финансовите 
пазари. Когато оповестяването би 
довело до непропорционално големи 
вреди за съответните страни, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите без да посочват 
нарушителите.

да оповестяват публично всяка санкция 
или мярка, наложена за нарушаване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№…./…. (РПФИ) или на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, като съобщават 
вида и естеството на нарушението и 
имената на нарушителите, освен ако 
това оповестяване би застрашило 
сериозно стабилността на финансовите 
пазари. Когато оповестяването би 
довело до непропорционално големи 
вреди за съответните страни, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите без да посочват 
нарушителите.

Or. en

Обосновка

Спорно е дали изискването за „автоматично“ публикуване на всяка санкция е в 
съответствие с Европейската конвенция за правата на човека (виж становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните от 10 февруари 2012 г.).

Изменение 1232
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да 
оповестяват публично всяка санкция 
или мярка, наложена за нарушаване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№…./…. (РПФИ) или на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, като съобщават 
вида и естеството на нарушението и 
имената на нарушителите, освен ако 
това оповестяване би застрашило 
сериозно стабилността на финансовите 

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да 
оповестяват публично всяка санкция 
или мярка, наложена за нарушаване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№…./…. (РПФИ) или на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, като съобщават 
вида и естеството на нарушението и 
имената на нарушителите, освен ако 
това оповестяване би застрашило 
сериозно стабилността на финансовите 
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пазари. Когато оповестяването би 
довело до непропорционално големи 
вреди за съответните страни, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите без да посочват 
нарушителите.

пазари. Когато оповестяването би 
довело до непропорционално големи 
вреди за съответните физически лица, 
компетентните органи публично 
оповестяват санкциите срещу тези 
физически лица, без да посочват 
нарушителите.

Or. en

Изменение 1233
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 –- параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага във 
връзка с:

1. Държавите членки гарантират, че 
техните законови, подзаконови или 
административни разпоредби 
предвиждат санкции по отношение 
на:

Or. en

Обосновка

Уводната част на този член е необичайна и непълна.

Изменение 1234
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) МСТ или ОСТ, която не е приела 
правила, процедури или договорености 
или не спазва инструкциите в 
съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 

к) МСТ, която не е приела правила, 
процедури или договорености или не 
спазва инструкциите в съответствие с 
националните разпоредби, посредством 
които се прилагат членове 18, 19 и 20;
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прилагат членове 18, 19 и 20;

Or. en

Изменение 1235
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) инвестиционен посредник, който 
редовно не успява да осигури 
възможно най-добрия резултат за 
клиентите си, когато изпълнява 
нареждания за търговия, и не е въвел 
процедури в съответствие с 
националните разпоредби, посредством 
които се прилагат членове 27 и 28;

н) инвестиционен посредник, който не е 
въвел процедури в съответствие с 
националните разпоредби, посредством 
които се прилагат членове 27 и 28;

Or. en

Изменение 1236
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) инвестиционен посредник, който 
редовно не успява да осигури възможно 
най-добрия резултат за клиентите си,
когато изпълнява нареждания за 
търговия, и не е въвел процедури в 
съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 
прилагат членове 27 и 28;

н) инвестиционен посредник, който не 
успява да се стреми към възможно най-
добрия резултат за клиентите си чрез 
въвеждане на процедури в съответствие 
с националните разпоредби, 
посредством които се прилагат членове 
27 и 28;

Or. en
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Обосновка

Въпреки че инвестиционните посредници следва да предприемат всички разумни 
стъпки, за да осигурят възможно най-добрия резултат за клиентите си, те не следва 
да са задължени да осигуряват възможно най-добрия резултат в даден конкретен 
случай. Най-добрият резултат не може да се гарантира с обща политика за 
изпълнение, а изисква индивидуални сравнения преди всяка търговска сделка.

Изменение 1237
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) регулиран пазар или пазарен 
оператор, който не разполага със 
системи, процедури, договорености и 
правила или не предоставя достъп до 
данни в съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 
прилага член 51;

с) регулиран пазар или пазарен 
оператор, който не разполага със 
системи, процедури, договорености и 
правила или не предоставя достъп до 
данни в съответствие с националните 
разпоредби, посредством които се 
прилага член 51, или който не е въвел 
режима за ценово изменение, изискван 
в съответствие с член 51а;

Or. en

Изменение 1238
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1 – буква ща) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ща) физическо лице, принадлежащо 
към управителния орган на пазарен 
оператор или на инвестиционен 
посредник, което е запознато с някое 
от нарушенията, посочени в този 
параграф, и решава да не докладва за 
това нарушение на компетентния 
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орган.

Or. en

Изменение 1239
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в 
случаите по параграф 1 
административните санкции и мерки, 
които може да бъдат наложени, 
включват най-малко следното:

Държавите членки гарантират, че в 
случаите по параграф 1 техните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби 
предвиждат административни
санкции и мерки, които може да бъдат 
наложени, включително най-малко 
следното:

Or. en

Изменение 1240
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 — параграф 2 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публично изявление, в което се 
посочва физическото или юридическото 
лице и естеството на нарушението;

а) публично изявление или 
предупреждение, в което се посочва 
физическото или юридическото лице и 
естеството на нарушението;

Or. en

Обосновка

„Публичното изявление“ следва да има същото значение и област на приложение 
като „предупреждението“.
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Изменение 1241
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) временна забрана за член на 
управителния орган на инвестиционния 
посредник или за всяко друго физическо 
лице, за което се смята, че носи 
отговорност, да заема длъжности в 
инвестиционни посредници;

г) временна забрана за член на 
управителния орган на инвестиционния 
посредник или за всяко друго физическо 
лице, за което се смята, че носи 
отговорност, да заема управленски
длъжности в инвестиционни 
посредници;

Or. en

Обосновка

Обхватът на тази санкция е твърде широк. Санкцията следва да се прилага за лица, 
които са назначени официално за членове на управителния съвет от заемани
управленски функции в инвестиционни посредници. Не е пропорционално да се 
забранява на членове на управителния съвет да заемат каквато и да било функция в 
инвестиционния посредник. Забраната превишава целта и обхвата на член 9, който 
определя изисквания само за членовете на управителния съвет, а не за което и да е 
лице, заемащо някаква длъжност в инвестиционни посредници.

Изменение 1242
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) временна забрана за член на 
управителния орган на инвестиционния 
посредник или за всяко друго физическо 
лице, за което се смята, че носи 
отговорност, да заема длъжности в 
инвестиционни посредници;

г) временна или постоянна забрана за 
член на управителния орган на 
инвестиционния посредник или за всяко 
друго физическо лице, за което се смята, 
че носи отговорност, да заема 
длъжности в инвестиционни 
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посредници;

Or. en

Изменение 1243
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в случай на посредник, занимаващ 
се с алгоритмична търговия, временна 
или постоянна забрана за достъп до 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ.

Or. en

Изменение 1244
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за юридическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
10 % от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година; когато юридическото 
лице е дъщерно предприятие на 
предприятие майка, за общ годишен 
оборот се приема общият годишен 
оборот съгласно консолидирания отчет 
на първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

д) за юридическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
20 % от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година; когато юридическото 
лице е дъщерно предприятие на 
предприятие майка, за общ годишен 
оборот се приема общият годишен 
оборот съгласно консолидирания отчет 
на първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

Or. en
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Изменение 1245
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
5 000 000 EUR или — в държавите 
членки, в които еврото не е официална 
парична единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до
по-голямата от двете суми ― 100 % 
от общия годишен доход на 
физическото лице за предходната 
стопанска година или 5 000 000 EUR,
или — в държавите членки, в които 
еврото не е официална парична единица 
— равностойността в националната 
парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива;

Or. en

Изменение 1246
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
5 000 000 EUR или — в държавите 
членки, в които еврото не е официална 
парична единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

е) за физическо лице ― имуществена 
административна санкция в размер до 
1 000 000 EUR или — в държавите 
членки, в които еврото не е официална 
парична единица — равностойността в 
националната парична единица към 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Сумата от 5 000 000 евро превишава средствата, с които разполагат повечето 
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физически лица, дори и тези, които се занимават с управление на инвестиционни 
посредници. Спорно е дали съществуват нарушения на ДПФИ, които могат да 
оправдаят глоба от 5 милиона евро за физическо лице. Много от най-сериозните 
нарушения се санкционират и от наказателното право. В такива случаи следва 
държавите членки да са свободни да избират наказателна санкция вместо 
административна санкция.

Изменение 1247
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) имуществени административни 
санкции в размер до двойния размер на 
ползата, извлечена вследствие на 
нарушението, когато размерът на тази 
полза може да бъде определен.

ж) без да се засягат разпоредбите на 
букви д) и е), имуществени 
административни санкции в размер до 
десетократния размер на ползата, 
извлечена вследствие на нарушението, 
когато размерът на тази полза може да 
бъде определен.

Or. en

Обосновка

Размер до двойния размер на ползата не действа разубеждаващо, когато се знае, че 
нарушението трудно може да се докаже и накаже.

Изменение 1248
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато размерът на ползата, извлечена 
вследствие на нарушението, може да 
бъде определен, държавите членки 
гарантират, че максималният размер на 
санкцията е не по-малък от двойния

Когато размерът на ползата, извлечена 
вследствие на нарушението, може да 
бъде определен, държавите членки 
гарантират, че максималният размер на 
санкцията е не по-малък от 
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размер на ползата. десетократния размер на ползата и не 
по-малък от загубите, нанесени от 
другите участници на пазара, 
свързани с това нарушение.

Or. en

Обосновка

Санкциите следва да бъдат изключително тежки за лицата, нарушаващи 
директивата.

Изменение 1249
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член,
видовете административни мерки и 
санкции и степента на 
имуществените административни 
санкции подлежат на условията, 
предвидени в националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Трябва да е възможно да се извършва различаване на видовете и нивата на санкции в 
националното законодателство; не следва компетентните органи да определят 
нивата. Принципът на пропорционалност се прилага както на формално, така и на 
действително ниво. Санкциите следва да съответстват на нарушението както по 
закон, така и на практика.

Изменение 1250
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при 
определянето на вида административни 
санкции или мерки и размера на 
имуществените административни 
санкции компетентните органи отчитат 
всички целесъобразни обстоятелства, 
включително:

1. Държавите членки гарантират, че при 
определянето на вида административни 
санкции или мерки и размера на 
имуществените административни 
санкции компетентните органи отчитат 
всички целесъобразни обстоятелства, 
включително, ако е уместно:

Or. en

Изменение 1251
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали до 
компетентните органи за нарушения на 
разпоредбите на Регламент …/…. 
(РПФИ) и на националните разпоредби, 
посредством които се прилага 
настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни и надеждни механизми, с 
които да се насърчава подаването на 
сигнали до компетентните органи за 
потенциални или извършени
нарушения на разпоредбите на 
Регламент .../... (РПФИ) и на 
националните разпоредби, посредством 
които се прилага настоящата директива.

Or. en

Изменение 1252
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходяща защита за служителите на 
финансови институции, които 
сигнализират за нарушения в рамките на 
финансовата институцията;

б) подходяща защита, включително 
пълна анонимност, за служителите на 
институции, които сигнализират за 
нарушения в рамките на институцията;

Or. en

Изменение 1253
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходяща защита за служителите на 
финансови институции, които 
сигнализират за нарушения в рамките на 
финансовата институцията;

б) подходяща защита и възможност за 
анонимност за служителите на 
институции, които сигнализират за 
нарушения в рамките на институцията;

Or. en

Изменение 1254
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 77 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ясни правила, които забраняват 
на институциите да изискват 
сведения за самоличността на 
лицето, подало сигнал за нарушение.

Or. en
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Изменение 1255
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки задължават 
финансовите институции да имат в 
действие подходящи процедури, за да 
могат служителите им да сигнализират 
по определен ред за нарушения в 
рамките на институцията.

2. Държавите членки задължават 
финансовите институции да имат в 
действие подходящи процедури, за да 
могат служителите им да сигнализират 
по определен ред за нарушения в 
рамките на институцията. Такива 
процедури могат да се въведат чрез 
колективни споразумения или други 
договорености, предвидени от 
социалните партньори. В сила е 
същата защита, упомената в букви 
б), в) и ва) от параграф 1, алинея 2.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват добре установени процедури, според които избраните 
представители на профсъюзите могат да изпълняват ролята на посредници при 
подаването на сигнал в рамките на институцията. Трябва също така да се осигури 
пълна защита на служителите, които използват такива процедури.

Изменение 1256
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Не следва да се възпрепятства 
възможността даден служител да 
съобщава за нарушенията, извършени 
в рамките на финансовата 
институция, по силата на правила за 
поверителност. Всяка информация, 
която допринася за доказване на 
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нарушения, извършени в рамките на 
финансовата институция, не следва 
да се приема за поверителна и 
добросъвестното разкриване на 
такава информация не следва да води 
до подвеждане под каквато и да е 
отговорност на лицата, които са 
разкрили такава информация.

Or. en

Изменение 1257
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 78 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно процедурите и формулярите 
за предоставяне на информация 
съгласно настоящия член.

заличава се

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХ].

Or. en

Обосновка

Разработването на процедури и формуляри не следва да бъде приоритет на ЕОЦКП.

Изменение 1258
Sven Giegold
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 79 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
един или повече от следните органи, 
определени от националното 
законодателство, също могат да 
предприемат действия в интерес на 
потребителите и в съответствие с 
националното законодателство пред 
съдилищата или компетентните 
административни органи за осигуряване 
прилагането на ð Регламент (ЕС) 
№.../...[РПФИ] и ï националните 
разпоредби във връзка с изпълнението 
на настоящата директива:

2. Държавите членки гарантират, че 
следните органи, определени от 
националното законодателство, 
също могат да предприемат действия в 
интерес на потребителите и в 
съответствие с националното 
законодателство пред съдилищата или 
компетентните административни органи 
за осигуряване прилагането на ð
Регламент (ЕС) №…/…[РПФИ] и
националните разпоредби във връзка с 
изпълнението на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейското бюро на съюзитена потребителите (BEUC).

Изменение 1259
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а
Гражданска отговорност

Държавите членки гарантират, че 
когато даден инвестиционен 
посредник или пазарен оператор е 
извършил умишлено или поради груба 
небрежност някое от нарушенията, 
изброени в член 75 от настоящата 
директива, в ущърб на даден 
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инвеститор, този инвеститор може 
да заведе дело срещу инвестиционния 
посредник или пазарния оператор за 
всяка причинена му вреда.
Инвестиционният посредник или 
пазарният оператор действа с груба 
небрежност, когато сериозно 
пренебрегва наложените му с 
настоящата директива задължения.
Когато инвеститор представи 
доказателства, от които може да се
заключи, че даден инвестиционен 
посредник или пазарен оператор е 
извършил някое от нарушенията, 
изброени в член 75 от настоящата 
директива, държавите членки 
гарантират, че инвестиционният 
посредник или пазарният оператор е 
този, който трябва да докаже, че не е 
извършил въпросното нарушение или 
че то не е оказало въздействие върху 
интересите на инвеститора.
Посочената в параграф 1 гражданска 
отговорност не може да бъде 
предварително изключена или 
ограничена по силата на 
споразумение. Държавите членки 
гарантират, че всяка клауза в такива 
споразумения, с която предварително 
се изключва или ограничава 
гражданската отговорност, се счита 
за нищожна и недействителна.
Държавите членки гарантират, че 
срокът на давност за искове, свързани 
с нарушение, посочено в член 75 от 
настоящата директива, започва да 
тече от момента, в който 
инвеститорите получат достоверна 
информация за нарушението или са 
щели да получат достоверна 
информация, ако не са били проявили 
груба небрежност.
Срокът на давност следва да бъде 
най-малко 10 години.
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Or. en

Изменение 1260
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки 
гарантират въвеждането на ефективни 
процедури за обжалване и обезщетения 
в рамките на извънсъдебно уреждане на 
потребителски спорове относно 
инвестиционни и допълнителни услуги, 
предоставяни от инвестиционни 
посредници, като се използват, когато е 
уместно, съществуващите органи.
Държавите членки гарантират също 
така, че всички инвестиционни 
посредници си сътрудничат с един 
или повече от тези органи, 
изпълняващи процедури по 
разглеждане на жалби и по 
обезщетяване. 

1. Държавите членки 
гарантират въвеждането на ефективни 
процедури за обжалване и обезщетения 
в рамките на извънсъдебно уреждане на 
потребителски спорове относно 
инвестиционни и допълнителни услуги, 
предоставяни от инвестиционни 
посредници, като се използват, когато е 
уместно, съществуващите органи.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат право да продължат да използват съществуващи 
органи за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове също и за спорове, 
свързани с услуги, предоставяни от инвестиционни посредници. Съществуват
национални системи в държави членки, в които инвестиционните посредници не 
следва или не могат да се обръщат към въпросния орган. В рамките на такива 
системи потребителската жалба ще бъде разгледана, дори ако инвестиционният 
посредник не участва.

Изменение 1261
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато, като се вземе предвид 
ситуацията на пазарите на ценни книжа 
в приемащата държава членка, 
операциите на регулиран пазар, МСТ 
или ОТС, които са създали клонове в 
приемащата държава членка, са станали 
от значителна важност за 
функционирането на пазарите на ценни 
книжа и за защитата на инвеститорите в 
тази приемаща държава членка, 
компетентните за регулирания пазар 
органи в държавата членка по произход
и на приемащата държава членка 
предприемат необходимите мерки за 
сътрудничество.

2. Когато, като се вземе предвид 
ситуацията на пазарите на ценни книжа 
в приемащата държава членка, 
операциите на регулиран пазар или
МСТ, които са създали клонове в 
приемащата държава членка, са станали 
от значителна важност за 
функционирането на пазарите на ценни 
книжа и за защитата на инвеститорите в 
тази приемаща държава членка, 
компетентните за регулирания пазар 
органи в държавата членка по произход 
и на приемащата държава членка 
предприемат необходимите мерки за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 1262
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 83 — параграф 5 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) искания за намаляване размера на 
позиция или експозиция съгласно член 
72, параграф 1, буква е);

а) искания за намаляване размера на 
позиция или експозиция съгласно член 
72, буква е);

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 72.

Изменение 1263
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 83 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ограничаване на правото на лица да 
сключват договори за инструмент 
съгласно член 72, член 1, буква ж).

б) ограничаване на правото на лица да 
сключват договори за инструмент 
съгласно член 72, буква ж).

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 72.

Изменение 1264
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 83 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението включва при 
целесъобразност подробности относно 
искането по член 72, параграф 1, буква 
е), включително името на лицето или 
лицата, до които е отправено, и 
причините за него, както и обхвата на 
ограниченията, въведени съгласно член 
72, параграф 1, буква ж, включително 
засегнатото лице или клас от лица, 
финансовите инструменти, за които се 
прилага, всякакви количествени мерки и 
прагове като максималния брой 
договори, които лицата могат да 
сключат преди да бъде достигнато 
ограничението, изключения от 
ограничението и основанията за тях.

Уведомлението включва при 
целесъобразност подробности относно 
искането по член 72, буква е), 
включително името на лицето или 
лицата, до които е отправено, и 
причините за него, както и обхвата на 
ограниченията, въведени съгласно член 
72, буква ж), включително засегнатото 
лице или клас от лица, финансовите 
инструменти, за които се прилага, 
всякакви количествени мерки и прагове 
като максималния брой договори, които 
лицата могат да сключат преди да бъде 
достигнато ограничението, изключения 
от ограничението и основанията за тях.

Or. en
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Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 72.

Изменение 1265
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 83 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението включва при 
целесъобразност подробности относно 
искането по член 72, параграф 1, буква 
е), включително името на лицето или 
лицата, до които е отправено, и 
причините за него, както и обхвата на 
ограниченията, въведени съгласно член 
72, параграф 1, буква ж, включително 
засегнатото лице или клас от лица, 
финансовите инструменти, за които се 
прилага, всякакви количествени мерки и 
прагове като максималния брой 
договори, които лицата могат да 
сключат преди да бъде достигнато 
ограничението, изключения от 
ограничението и основанията за тях.

Уведомлението включва при 
целесъобразност подробности относно 
искането по член 72, параграф 1, буква 
е), включително името на лицето или 
лицата, до които е отправено, и 
причините за него, както и обхвата на 
ограниченията, въведени съгласно член 
72, параграф 1, буква ж), включително 
засегнатото лице или клас от лица, 
финансовите инструменти, за които се 
прилага, всякакви количествени мерки и 
прагове като остатъчните позиции, 
които могат да сключат преди да бъде 
достигнато ограничението, изключения 
от ограничението и основанията за тях.

Or. en

Изменение 1266
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 83 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на държава 
членка, който получи уведомление по 
настоящия член, може да вземе мерки в 
съответствие с член 72, параграф 1,

Компетентният орган на държава 
членка, който получи уведомление по 
настоящия член, може да вземе мерки в 
съответствие с член 72, буква е) или ж), 
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буква е) или ж), ако смята, че мярката е 
необходима, за да може другият 
компетентен орган да постигне целта си. 
Компетентният орган също дава 
предизвестие съгласно настоящия 
параграф, когато планира да вземе 
мерки.

ако смята, че мярката е необходима, за 
да може другият компетентен орган да 
постигне целта си. Компетентният орган 
също дава предизвестие съгласно 
настоящия параграф, когато планира да 
вземе мерки.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 72.

Изменение 1267
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 83 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощия да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 94 
относно мерки, които да определят 
критериите, въз основа на които 
операциите на регулирания пазар в 
приемащата държава членка биха могли 
да бъдат считани от съществено 
значение за функционирането на 
пазарите на ценни книжа и за защитата 
на инвеститорите в тази приемаща 
държава членка. 2

7. На Комисията се предоставят 
правомощия, след провеждане на 
консултация с ЕОЦКП, да приеме 
делегирани актове в съответствие с член 
94 относно мерки, които да определят 
критериите, въз основа на които 
операциите на регулирания пазар в 
приемащата държава членка биха могли 
да бъдат считани от съществено 
значение за функционирането на 
пазарите на ценни книжа и за защитата 
на инвеститорите в тази приемаща 
държава членка. 2

Or. en

Обосновка

Добавя изискването Комисията да се консултира с ЕОЦКП преди да предприеме 
действия.
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Изменение 1268
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат също 
така да уведомяват ЕОЦКП за 
случаи, при които даден компетентен 
орган не е съгласен с процедурата или 
със съдържанието на дадено действие 
или бездействие на компетентен 
орган на друга държава членка, във 
връзка с някоя от разпоредбите на 
настоящата директива или на 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ].

Or. en

Обосновка

Процедурата за обвързващо посредничество следва да се прилага за всяка разпоредба 
на тази директива и на РПФИ, за да се гарантира, че правилата се прилагат 
последователно в целия вътрешен пазар.

Изменение 1269
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 90 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато компетентният орган на 
приемащата държава членка за 
регулирания пазар, МСТ или ОСТ има 
ясни и очевидни причини да счита, че 
такъв регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ нарушават задълженията, 
произтичащи от разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, той 
отнася тези разкрития пред 
компетентния орган на държавата 

Когато компетентният орган на 
приемащата държава членка за 
регулирания пазар или МСТ има ясни и 
очевидни причини да счита, че такъв 
регулиран пазар или МСТ нарушават 
задълженията, произтичащи от 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, той отнася тези 
разкрития пред компетентния орган на 
държавата членка по произход на 
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членка по произход на регулирания 
пазар, МСТ или ОСТ.

регулирания пазар или МСТ.

Or. en

Изменение 1270
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 91 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество и обмен на информация 
с ЕОЦКП

Сътрудничество и обмен на информация 
с ЕОЦКП в рамките на Европейската 
система за финансов надзор (ЕСФН) и
с Европейската система на 
централните банки (ЕСЦБ)

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и правна сигурност предложената ДПФИ следва да отразява 
принципа на сътрудничество, определен в контекста на неотдавнашната реформа на 
европейския финансов надзор. Освен това договореностите за споделяне на 
информация следва да бъдат подобрени за централните банки от ЕСЦБ, включително 
и за ЕЦБ. ЕЦБ препоръчва въвеждането на подобни изменения и в други свързани 
директиви относно финансовия сектор, ако е уместно — виж също изменение 3 на 
член 7 от предложението за директива в Становище на ЕЦБ CON/2012/5. 
(предложение на ЕЦБ)

Изменение 1271
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 91 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество и обмен на информация 
с ЕОЦКП

Сътрудничество и обмен на информация 
с ЕОЦКП в рамките на Европейската
система за финансов надзор (ЕСФН) и 
с Европейската система на 
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централните банки (ЕСЦБ)

Or. en

Изменение 1272
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 91 – параграф –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–1. Компетентните органи, в 
качеството си на участници в 
Европейската система за финансов 
надзор (ЕСФН), си сътрудничат в дух 
на доверие и пълно взаимно зачитане, 
по-специално с цел осигуряване на 
подходящ и надежден поток от
информация между тях и другите 
участници в ЕСФН, в съответствие с 
принципа на лоялно сътрудничество 
съгласно член 4, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и правна сигурност предложената ДПФИ следва да отразява 
принципа на сътрудничество, определен в контекста на неотдавнашната реформа на 
европейския финансов надзор. Освен това договореностите за споделяне на 
информация следва да бъдат подобрени за централните банки от ЕСЦБ, включително 
и за ЕЦБ.

Изменение 1273
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 91 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Компетентните органи, в 
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качеството си на участници в 
Европейската система за финансов 
надзор (ЕСФН), си сътрудничат в дух 
на доверие и пълно взаимно зачитане, 
по-специално с цел осигуряване на 
подходящ и надежден поток от
информация между тях и другите 
участници в ЕСФН, в съответствие с 
принципа на лоялно сътрудничество 
съгласно член 4, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и правна сигурност предложената ДПФИ следва да отразява 
принципа на сътрудничество, определен в контекста на неотдавнашната реформа на 
европейския финансов надзор. Освен това договореностите за споделяне на 
информация следва да бъдат подобрени за централните банки от ЕСЦБ, включително 
и за ЕЦБ. ЕЦБ препоръчва въвеждането на подобни изменения и в други свързани 
директиви относно финансовия сектор, ако е уместно — виж също изменение 3 на 
член 7 от предложението за директива в Становище на ЕЦБ CON/2012/5. 
(предложение на ЕЦБ)

Изменение 1274
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и в съответствие 
с член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и в съответствие 
с член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010, и ако е уместно,
предоставят на централните банки 
от ЕСЦБ цялата информация, 
свързана с изпълнението на 
съответните им задачи.

Or. en
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Обосновка

За по-голяма яснота и правна сигурност предложената ДПФИ следва да отразява 
принципа на сътрудничество, определен в контекста на неотдавнашната реформа на 
европейския финансов надзор. Освен това договореностите за споделяне на 
информация следва да бъдат подобрени за централните банки от ЕСЦБ, включително 
и за ЕЦБ. ЕЦБ препоръчва въвеждането на подобни изменения и в други свързани 
директиви относно финансовия сектор, ако е уместно — виж също изменение 3 на 
член 7 от предложението за директива в Становище на ЕЦБ CON/2012/5. 
(предложение на ЕЦБ)

Изменение 1275
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и в съответствие 
с член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задълженията му съгласно 
настоящата директива и в съответствие 
с член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010, и ако е уместно,
предоставят на централните банки 
от ЕСЦБ цялата информация, 
свързана с изпълнението на 
съответните им задачи.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и правна сигурност предложената ДПФИ следва да отразява 
принципа на сътрудничество, определен в контекста на неотдавнашната реформа на 
европейския финансов надзор. Освен това договореностите за споделяне на 
информация следва да бъдат подобрени за централните банки от ЕСЦБ, включително 
и за ЕЦБ.

Изменение 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 91а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а
Консултативна комисия на ЕОЦКП 

за високочестотна търговия
До 30 юни 2014 г. ЕОЦКП трябва да 
създаде консултативна комисия от 
национални експертиза определяне на 
развитието на високочестотната 
търговия, което потенциално може 
да съставлява манипулация на пазара,
с цел:
а) повишаване на информираността 
на ЕОЦКП за високочестотната 
търговия;
б) изготвяне на списък с непочтени 
практики по отношение на 
високочестотната търговия, 
включително лъжливи поръчки, 
претрупване с поръчки и разслояване 
на поръчки, за целите на член 5, 
параграф 1, буква а) от Регламент 
(ЕС) № .../2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от... [РПЗ].

Or. en

Изменение 1277
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член –92а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член –92а
Общи разпоредби

1. Субект от трета държава, който 
сключва договор за дериват с 
европейски партньор, като този 
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дериват има пряко, значимо и 
предвидимо въздействие в рамките на 
Съюза по смисъла на член 4, параграф 
1, буква а), подточка v) от Регламент 
(ЕС) № .../... на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и 
регистрите на транзакции (РЕПИ), 
получава предварителен лиценз от 
ЕОЦКП в случаите, когато той 
действа като търговец на договори за 
деривати, редовно сключва договори за 
деривати с контрагенти в обичайния 
процес на своята стопанска дейност 
за своя сметка или предприема 
дейност, за да се популяризира в 
сектора като търговец или 
маркетмейкър на договори за 
деривати.
2. Субектите от трети държави, 
посочени в параграф 1, се регистрират 
от ЕОЦКП в регистър на 
посредниците от трети държави, 
който ЕОЦКП води в съответствие с 
член 38 от Регламент (ЕС) № .../... 
[РПФИ].
3. ЕОЦКП издава разрешението, 
посочено в параграф 1, само ако 
прецени, че законодателните, 
надзорните и правоприлагащите
разпоредби в третата страна на 
произход на субекта отговарят на 
следните условия:
а) инвестиционните услуги и 
дейности подлежат на лицензиране и 
върху тях постоянно се упражнява 
ефективен надзор и правоприлагащи
мерки;
б) предоставяните инвестиционни 
услуги и дейности са обект на 
изисквания за достатъчен капитали
към притежателите на акции или 
дялове и членовете на управителния 
орган се прилагат целесъобразни 
изисквания;
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в) инвестиционните услуги и 
дейности са обект на целесъобразни 
организационни изисквания в 
областта на функциите на 
вътрешния контрол;
г) инвестиционните услуги и 
дейности са обект на подходящо 
прилагане на стопански правила.
4. На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти, които 
определят:
а) информацията, която третата 
страна заявител предоставя на 
ЕОЦКП в своето заявление за 
регистрация в съответствие с 
параграф 3;
б) формата на информацията, която 
се предоставя в съответствие с 
параграф 1;
в) критериите, определени в параграф 
3.
Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти 
се приемат съгласно членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проект за тези регулаторни 
технически стандарти до […]*.
_________________
*ОВ, моля въведете дата: …

Or. en

Изменение 1278
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член –92б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член –92б
Механизъм за избягване на дублиращи 
се или противоречащи си разпоредби

1. Комисията се подпомага от 
ЕОЦКП при мониторинга и 
изготвянето на доклади до 
Европейския парламент и до Съвета 
относно международното прилагане 
на принципите, залегнали в член –92а, 
по-специално по отношение на 
потенциални дублиращи се или 
противоречащи си изисквания за 
участниците на пазара, и препоръчва 
възможни действия.
2. Комисията може да приема актове 
за прилагане, в които се обявява, че 
законодателните, надзорните и 
правоприлагащите разпоредби в 
съответната трета страна са 
равностойни на изискванията, 
произтичащи от настоящата 
директива:
а) ако законодателните и 
правоприлагащите разпоредби на 
тази трета страна гарантират, че 
лицензираните посредници в тази 
трета страна изпълняват 
правнообвързващите изисквания, 
които имат равносилно действие на 
изискванията, определени в 
настоящата директива, в Регламент 
(ЕС) № .../... (РПФИ) и в 
Директива2006/49/EО [Директива за 
капиталовата адекватност] и в 
техните мерки за прилагане;
б) ако третата страна предоставя 
равносилно взаимно признаване на 
рамката за пруденциален надзор, 
приложима за тези субекти и за 
равноправен взаимен достъп до 
техния пазар;
в) ако законодателните и надзорните 
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разпоредби на третата страна 
осигуряват защита за 
инвеститорите, която е равносилна 
на тази, определена в настоящата 
директива; и
г) ако законодателните и надзорните 
разпоредби на третата страна се 
прилагат ефективно и се налагат по 
справедлив и ненарушаващ начин, за 
да се гарантира ефективният надзор 
и правоприлагане в тази трета 
страна.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 95, 
параграф 2.
3. Актът за изпълнение с цел
равностойност, както е посочено в 
параграф 2, предполага, че страните, 
които извършват дериватна сделка, 
обект на процедурата съгласно член –
92а, са освободени от процедурата по 
лицензиране, посочена в параграф 1 от 
член –92а.
4. ЕОЦКП установява договорености 
за сътрудничество със съответните 
компетентни органи на трети 
страни, чиито правни и надзорни
рамки са била признати като 
равностойни в съответствие с 
параграф 1. Подобни договорености 
определят най-малко:
а) механизма за обмен на информация 
между ЕОЦКП и компетентните 
органи на съответните трети 
страни, включително достъпа до 
цялата информация относно 
посредниците извън ЕС, лицензирани 
в трети страни, която се изисква от 
ЕОЦКП;
б) механизма за навременно 
уведомяване на ЕОЦКП, в случаите
когато компетентен орган на трета 
страна смята, че посредник от 
трета страна, когото той надзирава, 
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и когото ЕОЦКП е регистрирала в 
регистъра, предвиден в член 38 от 
Регламент (ЕС) № .../... (РПФИ), е 
нарушил условията на своя лиценз или 
друго законодателство, което е 
задължен да спазва;
в) процедурите относно 
координирането на надзорните
дейности, включително, ако е 
уместно, проверки на място.
5. Комисията, в сътрудничество с 
ЕОЦКП, следи за ефективното 
прилагане от трети страни, за които 
е бил приет акт за изпълнение с цел
равностойност, на изискванията, 
равностойни на тези, съдържащи се в 
член –92а, и редовно докладва, най-
малко веднъж годишно, на 
Европейския парламент и на Съвета. 
В рамките на 30 календарни дни от 
представяне на доклада, в случай че
той разкрива недостатъчно или 
непоследователно прилагане на 
равностойните изисквания от 
органите на третата страна, 
Комисията следва да отмени 
признаването на равностойността на 
правната рамка на съответната 
трета страна. В случаите, когато 
даден акт за прилагане с цел 
равностойност бъде отменен, 
субектите от трети страни 
автоматично подлежат отново на 
всички изисквания, съдържащи се в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 1279
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 93 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 2, 
параграф 3, член 4, параграфи 1 и 2, 
член 13, параграф 1, член 16, 
параграф 12, член 17, параграф 6, член 
23, параграф 3, член 24, параграф 8, 
член 25, параграф 6, член 27, параграф 
7, член 28 параграф 3, член 30, 
параграф 5, член 32, параграф 3, член 
35, параграф 8, член 44, параграф 4,
член 51, параграф 7, член 52, параграф 
6, член 53, параграф 4, член 59, 
параграф 3, член 60, параграф 5, член 
66, параграфи 6 и 7, член 67, параграфи 
3, 7 и 8, член 68, параграф 5, член 83, 
параграф 7 и член 99, параграф 2.

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 по 
отношение на член 13, параграф 1, 
член 35, параграф 8, член 44, параграф 
4, член 66, параграф 7, член 67, 
параграфи 3, 7 и 8, член 68, параграф 5, 
член 83, параграф 7 и член 99, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Уеднаквява се с други изменения на текста.

Изменение 1280
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) функционирането на 
организираните системи за търговия,
като взема предвид надзорния опит, 
придобит от компетентните органи, 
броя на лицензираните ОСТ в ЕС и 
техния пазарен дял;

заличава се

Or. en
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Изменение 1281
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) въздействието на въвеждането на 
консолидирани отчети за капиталови 
инструменти;

Or. en

Изменение 1282
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) развитието на цените по
отношение на пазарните данни като 
цяло;

Or. en

Изменение 1283
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) влиянието на изискванията по 
отношение на автоматизираната и 
високочестотната търговия;

в) влиянието на изискванията по 
отношение на автоматизираната и 
високочестотната търговия, 
включително обзор на задълженията, 
определени в член 17, параграф 3, и 
дали тя функционира правилно или 
следва да бъде разширена, за да 
обхване кошници с дялове, както и 



PE489.423v01-00 48/69 AM\901516BG.doc

BG

единични дялове;

Or. en

Изменение 1284
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) това, дали изискванията за 
минимално ценово изменение, 
посочени в член 17, са оказали 
осезаемо въздействие върху 
операциите на пазара;

Or. en

Изменение 1285
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) въздействието от прилагането на 
ограниченията или алтернативните
механизми относно ликвидността, 
пазарната злоупотреба и правилното
ценообразуване и условията за 
сетълмент на пазарите за стокови 
деривати;

д) въздействието от прилагането на 
ограниченията и допълнителните
механизми относно ликвидността, 
изисквани при добросъвестни сделки с 
цел хеджиране, пазарната злоупотреба 
и гарантирането на правилната
функция за определяне на цените и 
условията за сетълмент на пазарите за 
стокови деривати, и 
предотвратяването, намаляването 
или елиминирането на прекомерната 
спекулация и ценовата нестабилност;

Or. en



AM\901516BG.doc 49/69 PE489.423v01-00

BG

Изменение 1286
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) функционирането на 
консолидираните отчети за търговия, 
създадени в съответствие с дял V, по-
специално наличието след извършване 
на търговията на информация с добро 
качество в консолидирана форма, в 
която се обобщава целият пазар, 
отговаряща на стандартите за лесно 
ползване на разумна цена. За да се 
гарантира качеството и достъпът до 
консолидирана информация след 
извършване на търговията, ако е 
необходимо Комисията предоставя 
доклада си заедно с законодателно 
предложение за установяване на един 
субект, който да предоставя 
консолидирани отчети.

е) функционирането на 
консолидираните отчети за търговия, 
създадени в съответствие с дял V, по-
специално наличието след извършване 
на търговията на информация с добро 
качество в консолидирана форма, в 
която се обобщава целият пазар, 
отговаряща на стандартите за лесно 
ползване на разумна цена. За да се 
гарантира качеството и достъпът до 
консолидирана информация след 
извършване на търговията, ако е 
необходимо Комисията предоставя 
доклада си заедно с законодателно 
предложение за установяване на един 
субект, който да предоставя 
консолидирани отчети за всички 
класове активи.

Or. en

Изменение 1287
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 96 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) спазването от страна на 
инвестиционните посредници на 
задълженията за „най-добро 
изпълнение“, определени в [член 27] и 
степента на предварителните 
търговски изисквания за прозрачност 
на пазара на ЕС, по-специално 
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относно качеството и достъпността 
до предварителна търговска 
информация за инвеститорите, като 
наред с другото се вземе под внимание 
степента на фрагментиране на 
пазара. Комисията представя доклада 
си, ако е уместно, заедно със 
законодателно предложение за 
изготвяне на консолидиран отчет за 
предварителна търговска 
информация.

Or. en

Изменение 1288
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от […] г.
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от […]* г. 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

____________________
*ОВ, моля въведете дата: една година 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. en

Изменение 1289
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 97 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки прилагат тези мерки 
от […] г. с изключение на разпоредбите, 
с които се транспонира член 67, 
параграф 2, които се прилагат от [2
години след датата на прилагане на 
останалата част от директивата].

Държавите-членки прилагат тези мерки 
от […]* г. с изключение на 
разпоредбите, с които се транспонира 
член 67, параграф 2, които се прилагат 
от [1 години след датата на прилагане на 
останалата част от директивата].
__________________

*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. en

Изменение 1290
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съществуващите фирми от трети 
държави могат да продължат да 
предоставят услуги и да извършват 
дейности в държавите членки в 
съответствие с националните режими до 
[4 години след влизането в сила на 
настоящата директива].

1. Съществуващите фирми от трети 
държави могат да продължат да 
предоставят услуги и да извършват 
дейности за непрофесионални клиенти
в държавите членки в съответствие с 
националните режими до 31 декември 
2016 г.

Or. en

Изменение 1291
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 99 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 94 за 
удължаване на срока, посочен в 
параграф 1, като се вземат предвид 
подобни решения, вече приети от 
Комисията в съответствие с член 41, 
параграф 3, и очакваното развитие в 
регулаторната и надзорната рамка на 
трети държави.

заличава се

Or. en

Изменение 1292
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 101а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101а
Изменение на Директива 98/26/ЕО

Директива 98/26/EО се изменя, както 
следва:
В член 1 се добавя следната алинея:
„Настоящата директива не се 
прилага за квоти за емисии, състоящи 
се от единици, посредством които се 
спазват изискванията на Директива 
2003/87/ЕО (Схема за търговия с 
емисии)“.

Or. en

Обосновка

Директивата относно окончателността на сетълмента при плащане и системите за 
сетълмент на ценни книжа не е подходяща за квоти за емисии.
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Изменение 1293
Kay Swinburne

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти, включително 
попечителство и свързаните с това 
услуги, такива като управление на 
паричните наличности/управление на 
обезпеченията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Услугите за попечителство следва да продължат да се считат за спомагателна 
услуга по смисъла на ДПФИ, тъй като много от клаузите на ДПФИ не са подходящи 
за ЦДЦК или за попечители. Услугите обаче следва да се разгледат по-подробно от 
новия Регламент за централните депозитари на ценни книжа и от Директивата за 
законодателството относно ценните книжа.

Изменение 1294
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти, включително 
попечителство и свързаните с това 
услуги, такива като управление на 
паричните наличности/управление на 
обезпеченията.

заличава се

Or. en
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Изменение 1295
Astrid Lulling

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти, включително попечителство и 
свързаните с това услуги, такива като 
управление на паричните 
наличности/управление на 
обезпеченията.

9. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
непрофесионални клиенти, 
включително попечителство и 
свързаните с това услуги, такива като 
управление на паричните 
наличности/управление на 
обезпеченията, когато тези услуги се 
предлагат като основна услуга на 
клиенти.

Or. en

Обосновка

Съхранение и администриране на финансови инструменти за сметка на 
непрофесионални клиенти, включително попечителство и свързаните с това услуги, 
такива като управление на паричните наличности/управление на обезпеченията, 
когато тези услуги се предлагат като основна услуга на клиенти.

Изменение 1296
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на организирани системи 
за търговия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1297
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Алгоритмична търговия, според
определението на член 4, параграф 2, 
алинея 30 от настоящата директива.

Or. en

Изменение 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Алгоритмична търговия.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че всички алгоритмични търговци, дори онези, които 
търгуват само за собствена сметка, ще бъдат включени в обхвата на ДПФИ и на 
РПФИ.

Изменение 1299
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел А – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Участие в алгоритмична 
търговия.
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Or. en

Изменение 1300
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Приложение – раздел Б – точка –1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–1а. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти, включително 
попечителство и свързаните с това 
услуги, такива като управление на 
паричните наличности/управление на 
обезпеченията;

Or. en

Изменение 1301
Kay Swinburne

Предложение за директива
Приложение – раздел Б – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съхранение и администриране на 
финансови инструменти за сметка на 
клиенти, включително 
попечителство и свързаните с това 
услуги, такива като управление на 
паричните наличности/управление на 
обезпеченията;

Or. en

Обосновка

Услугите за попечителство следва да продължат да се считат за спомагателна 
услуга по смисъла на ДПФИ, тъй като много от клаузите на ДПФИ не са подходящи 
за ЦДЦК или за попечители. Услугите обаче следва да се разгледат по-подробно от 
новия Регламент за централните депозитари на ценни книжа и от Директивата за 
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законодателството относно ценните книжа.

Изменение 1302
Philippe De Backer

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел Б – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Застрахователни договори, 
свързани с инвестиционни 
инструменти.

Or. nl

Изменение 1303
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение І – раздел В – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Инвестиционни фондове от 
затворен тип.

Or. en

Изменение 1304
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани с ценни 

4. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани с ценни 
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книжа, валути, лихвени проценти или 
доходност, квоти за емисии или други 
дериватни инструменти, финансови 
индекси или финансови мерки, за които 
може да бъде извършван сетълмент с 
физическо присъствие или по касов път.

книжа, валути, лихвени проценти или 
доходност, или други дериватни 
инструменти, финансови индекси или 
финансови мерки, за които може да 
бъде извършван сетълмент с физическо
присъствие или по касов път.

Or. en

Изменение 1305
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ или МСТ.

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие че са търгувани на регулиран 
пазар или МСТ, не са сключени с 
търговски цели и не притежават 
никоя от характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти.

Or. bg

Обосновка

Законът Dodd-Frank в САЩ използва различно определение за финансови 
инструменти, което изрично изключва дериватите, за които се извършва сетелмент 
с физическо присъствие, от категорията на финансовите инструменти. За да не 
бъдат поставяни европейските предприятия в неблагоприятно положение, 
определението трябва да бъде изменено.

Изменение 1306
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие, че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ или МСТ.

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие, че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ или МСТ, не са сключени с 
търговски цели и притежават 
характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти.

Or. en

Изменение 1307
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, за които може да бъде 
извършван сетълмент с физическо 
присъствие, при условие, че са 
търгувани на регулиран пазар, ОСТ или 
МСТ.

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
стоки, които не са предназначени за
извършване на сетълмент с физическо 
присъствие, при условие че са 
търгувани на регулиран пазар, ОСТ или 
МСТ.

Or. en

Изменение 1308
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 

6. Опции, фючърси, суапове и всякакъв 
друг договор за деривати, свързан със 
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стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие, че са търгувани на регулиран 
пазар, ОСТ или МСТ.

стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, при 
условие че са търгувани на регулиран 
пазар или МСТ.

Or. en

Изменение 1309
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, 
които не са упоменати в раздел В, точка 
6 и не са за търговски цели, имащи 
характеристиките на други дериватни 
финансови инструменти, като се вземе 
предвид дали за тях се извършва, inter 
alia, клиринг и сетълмент чрез 
признати клирингови къщи или са 
предмет на регулярни искания за 
марж.

7. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани със 
стоки, за които може да бъде извършван 
сетълмент с физическо присъствие, 
които не са упоменати в раздел В, точка 
6 и не са за търговски цели, имащи 
характеристиките на други дериватни 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 1310
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани със 

7. Опции, фючърси, суапове, форуърдни 
споразумения и всякакви други 
договори за деривати, свързани със 
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стоки, за които може да бъде 
извършван сетълмент с физическо 
присъствие, които не са упоменати в 
раздел В, точка 6 и не са за търговски 
цели, имащи характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти, като 
се вземе предвид дали за тях се 
извършва, inter alia, клиринг и 
сетълмент чрез признати клирингови 
къщи или са предмет на регулярни 
искания за марж.

стоки, които не са предназначени за 
извършване на сетълмент с физическо 
присъствие, които не са упоменати в 
раздел В, точка 6 и не са за търговски 
цели, имащи характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти, като 
се вземе предвид дали за тях се 
извършва, inter alia, клиринг и 
сетълмент чрез признати клирингови 
къщи или са предмет на регулярни 
искания за марж.

Or. en

Обосновка

Това предложение ще уеднакви законодателството на ЕС с определението за суапове 
съгласно Закона Dodd-Frank в САЩ, където елементът на съзнателност при 
предоставянето на стока, прикриваща форуърден договор, е основата за изключване
на стоки, които ще бъдат физически доставени в бъдеще. Физическите форуърди, 
които ще бъдат изключени от определението за финансови инструменти, 
автоматично се обхващат от регламента относно прозрачността и 
неманипулативността на енергийните пазариза газови и енергийни стоки.

Изменение 1311
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на 
навло или инфлационни проценти или 
други официални статистически данни 
за икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 

10. Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на
навло или инфлационни проценти или 
други официални статистически данни 
за икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 
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свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти, като се вземе предвид, 
дали те, inter alia, се търгуват на 
регулиран пазар,ОСТ или МСТ и дали 
за тях се извършва клиринг и 
сетълмент чрез признати клирингови 
къщи или са предмет на регулярни 
искания за марж.

свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 1312
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на 
навло или инфлационни проценти или 
други официални статистически данни 
за икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 
свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти, като се вземе предвид, 
дали те, inter alia, се търгуват на 
регулиран пазар,ОСТ или МСТ и дали 
за тях се извършва клиринг и сетълмент 
чрез признати клирингови къщи или са 

10. Опции, фючърси, суапове, 
форуърдни споразумения и всякакви 
други договори за деривати, свързани с 
климатични променливи, ставки на 
навло, квоти за емисии или 
инфлационни проценти или други 
официални статистически данни за 
икономиката, за които трябва да бъде 
извършен сетълмент по касов път или за 
които може да бъде извършен сетълмент 
по касов път по желание на една от 
страните (различно от такова поради 
неизпълнение на задължение или друго 
събитие за прекратяване), както и 
всякакви други договори за деривати, 
свързани с активи, права, задължения, 
индекси и мерки, които не са посочени в 
този раздел, имащи характеристиките на 
други дериватни финансови 
инструменти, като се вземе предвид, 
дали те, inter alia, се търгуват на 
регулиран пазар,ОСТ или МСТ и дали 
за тях се извършва клиринг и сетълмент 
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предмет на регулярни искания за марж. чрез признати клирингови къщи или са 
предмет на регулярни искания за марж.

Or. en

Изменение 1313
Rachida Dati

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел В – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Квоти за емисии, състоящи се от 
единици, посредством които се 
спазват изискванията на Директива 
2003/87/ЕО (Схема за търговия с 
емисии)

заличава се

Or. bg

Обосновка

Квотите за емисии не са финансови инструменти: по своето естество те не са 
предназначени за използване като инвестиционни инструменти. Тяхната цел е 
осезаема, а именно да постигнат намаляване на емисиите на парникови газове. 
Включването на квотите за емисии в определението за финансови инструменти би 
довело до това, финансовото законодателство да се прилага за промишлени 
предприятия, които участват в реалната икономика.

Изменение 1314
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение І – раздел В – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се избегнат всякакви 
съмнения, форуърдните договори, 
свързани със стоки, които са 
сключени извънборсово и за които е 
извършен сетълмент с физическо 
присъствие, не се определят като 
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дериватен финансов инструмент.

Or. en

Обосновка

Текстът на ДПФИ II следва по-ясно да изключи от определението за дериватен 
финансов инструмент сделки със стоки, сключени извънборсово и за които е извършен 
сетълмент с физическо присъствие. Изменението има за цел да спомогне за по-
доброто разясняване на тази концепция, която е основна за нефинансовите 
предприятия, търгуващи с физически стоки и управляващи рискове, свързани с 
търговската им стопанска дейност.

Изменение 1315
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение І – раздел Ва (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел Ва
Други инструменти

1. Квоти за емисии, състоящи се от 
единици, посредством които се 
спазват изискванията на Директива 
2003/87/ЕО (Схема за търговия с 
емисии), се разглеждат като 
финансови инструменти за 
изключителните цели на 
настоящата директива, Регламент 
(ЕС) № .../... [РПФИ], Регламент (ЕС) 
№ .../... [Регламент за пазарните 
злоупотреби] и Директива .../.../ЕС 
[Директива за пазарните 
злоупотреби]

Or. en

Обосновка

По своето естество квотите за емисии не са финансови инструменти.
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Изменение 1316
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Приложение І – раздел Г – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Упражняване на дейност като 
доставчик на консолидирани отчети 
за търговия;

заличава се

Or. en

Изменение 1317
Robert Goebbels

Предложение за директива
Приложение 2 – част I – параграф 1 – точка 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) местни предприятия; заличава се

Or. en

Обосновка

Ако „местни предприятия“ се отнася за местни публични органи, тази точка следва 
да се заличи. Общините и местните публични органи никога не следва да се 
разглеждат като професионални клиенти, тъй като те разчитат на пари от 
данъкоплатците.

Изменение 1318
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 2 – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочените субекти се считат за 
професионални клиенти. На тях обаче 

Горепосочените субекти се считат за 
професионални клиенти. На тях обаче 
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трябва да им бъде разрешено да искат 
третиране като непрофесионални 
клиенти, при което инвестиционните 
посредници могат да се съгласяват да 
предоставят по-висока степен на 
защита. Когато клиентът на 
инвестиционен посредник е 
предприятие, посочено по-горе, 
инвестиционният посредник трябва да 
го информира преди предоставянето на 
услуги, че клиентът се счита, въз основа 
на наличната му информация, за 
професионален клиент и ще бъде 
третиран като такъв, освен ако 
предприятието и клиентът не се 
договорят другояче. Предприятието 
трябва да информира също клиента, че 
той може да поиска изменение на 
условията на споразумението с оглед да 
си осигури по-висока степен на защита.

трябва да им бъде разрешено да искат 
третиране като непрофесионални 
клиенти, при което инвестиционните 
посредници следва да се съгласяват да 
предоставят по-висока степен на 
защита, ако това бъде изискано. Когато 
клиентът на инвестиционен посредник е 
предприятие, посочено по-горе, 
инвестиционният посредник трябва да 
го информира преди предоставянето на 
услуги, че клиентът се счита, въз основа 
на наличната му информация, за 
професионален клиент и ще бъде 
третиран като такъв, освен ако клиентът 
не пожелае да бъде третиран като 
непрофесионален клиент. 
Предприятието трябва да информира 
също клиента, че той може да поиска 
изменение на условията на 
споразумението с оглед да си осигури 
по-висока степен на защита.

Or. en

Обосновка

Професионалните клиенти следва да имат пълно право да разполагат с по-висока 
степен на защита, ако това бъде изискано.

Изменение 1319
Robert Goebbels

Предложение за директива
Приложение 2 – част II – точка II.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На клиенти, които са различни от тези, 
упоменати в раздел I, включително
институции от публичния сектор, 
местни публични органи, общини и 
частни индивидуални инвеститори, 
също може да бъде разрешавано да се 
отказват от някои от защитите, давани 
съгласно правилата за извършване на 
стопанска дейност.

На клиенти, които са различни от тези, 
упоменати в раздел I, с изключение на
институции от публичния сектор, 
местни публични органи и общини,
също може да бъде разрешавано да се 
отказват от някои от защитите, давани 
съгласно правилата за извършване на 
стопанска дейност.
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Or. en

Обосновка

Общините и местните публични органи никога не следва да се разглеждат като 
професионални клиенти, тъй като те разчитат на пари от данъкоплатците.

Изменение 1320
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Приложение 2 – част II – точка II.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да приемат 
конкретни критерии за оценка на опита 
и знанията на общините и местните 
публични органи, които искат да бъдат 
разглеждани като професионални 
клиенти. Тези критерии могат да бъдат 
вариант на критериите, изброени в 
предишния параграф, или да ги 
допълват.

Държавите членки приемат конкретни и 
строги критерии за оценка на опита и 
знанията на общините и местните 
публични органи, които искат да бъдат 
разглеждани като професионални 
клиенти. Тези критерии могат да бъдат 
вариант на критериите, изброени в 
предишния параграф, или да ги 
допълват.

Or. en

Изменение 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Приложение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Приложение IIa

Спецификации на разходи за реклама и маркетингова дейност

%г
од.

Бележки 



PE489.423v01-00 68/69 AM\901516BG.doc

BG

(Всички изчисления се базират на 
минимална необходима инвестиция 
или на типичен размер, ако няма 
минимум)

% годишна такса за 
управление (ГТУ)

% разходи за попечителство,
административни разходи и 
др.

% такса за ефективност Въз основа на оповестената такса 
за ефективност за 12 месеца или 
средно до три години, ако данните са 
налични.

% търговски разходи Въз основа на последните 12 месеца 
или средно до три години, ако 
данните са налични. 
Търговски разходи = Ставка на 
транзакциите по портфейла X 
прогнозни пълни разходи за 
покупка/продажба на базови активи. 
Повечето фондове просто ще 
използват обща договорена схема за 
разходи.

% други разходи Например допълнителни разходи за 
базови фондове при инвестиране във 
„фонд във фонд“ структура, ако вече 
не са включени по-горе.

Приспаднати повтарящи се 
приходи

Например нетни приходи от 
кредитиране на ценни книжа или 
друг повтарящ се приход, получен 
през последните 12 месеца или 
средно до три години, ако данните са 
налични.

Обща себестойност за 
доставчика (ОСД)

Тази стойност се оповестява от 
ръководителите на фондовете.

Такси за платформи чрез 
търговски канал А

Ако не са включени в горните 
стойности.

Входящи / изходящи разходи 
чрез търговски канал А

Всички разноски се амортизират 
след пет години, каквато е 
приетата продължителност на 
инвестицията, освен ако не е 
посочено друго, например за пенсии.

Консултантски 
хонорари/отстъпки или други 
разноски/повтарящи се 
приходи, които не са 

Амортизират се след пет години, 
освен ако не е ясно посочено, както 
по-горе.



AM\901516BG.doc 69/69 PE489.423v01-00

BG

включени по-горе чрез 
търговски канал А
Обща себестойност на 
инвестицията (ОСИ) чрез 
търговски канал А

Тази стойност се оповестява от 
търговския канал.

Or. en


