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Изменение 218
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Финансовата криза разкри слабости 
във функционирането и прозрачността 
на финансовите пазари. Развитието на 
финансовите пазари показа 
необходимостта от подсилване на 
рамката за регулиране на пазарите на 
финансови инструменти с цел 
увеличаване на прозрачността, по-добра 
защита на инвеститорите, укрепване на 
доверието, ограничаване на 
нерегламентираните области и 
осигуряване на подходящите 
правомощия, необходими на надзорните 
органи за изпълнение на техните задачи.

(4) Финансовата криза разкри слабости 
във функционирането и прозрачността 
на финансовите пазари. Развитието на 
финансовите пазари показа 
необходимостта от подсилване на 
рамката за регулиране на пазарите на 
финансови инструменти с цел 
увеличаване на прозрачността, по-добра 
защита на инвеститорите, укрепване на 
доверието, гарантиране на това, че 
няма нерегламентирани области, и 
осигуряване на подходящите 
правомощия, необходими на надзорните 
органи за изпълнение на техните задачи.

Or. en

Изменение 219
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На международно равнище 
регулаторните органи споделят
мнението, че слабостите на 
корпоративното управление в редица 
финансови институции, включително 
липсата на ефективни проверки и 
контрол, са допринесли за финансовата 
криза. Прекомерното и неразумно 
поемане на риск може да доведе до 

(5) На международно равнище 
регулаторните органи споделят 
мнението, че слабостите на 
корпоративното управление в редица 
финансови институции, включително 
липсата на ефективни проверки и 
контрол, са допринесли за финансовата 
криза. Прекомерното и неразумно 
поемане на риск може да доведе до 
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фалит на отделни финансови 
институции и до системни проблеми в 
държавите членки и по целия свят. 
Неправилните действия на 
предприятията, предоставящи услуги на 
клиенти, могат да причинят щети и 
загуба на доверие сред инвеститорите. 
За да се избегне потенциалното 
отрицателно въздействие на слабостите 
в правилата за корпоративно 
управление, разпоредбите на 
настоящата директива следва да бъде 
допълнени от по-подробни принципи и 
минимални стандарти. Тези принципи и 
минимални стандарти следва да се 
прилагат съобразно естеството, обхвата 
и сложността на дейността на 
инвестиционния посредник.

фалит на отделни финансови 
институции и до системни проблеми в 
държавите членки и по целия свят. 
Неправилните действия на 
предприятията, предоставящи услуги на 
клиенти, могат да причинят щети и 
загуба на доверие сред инвеститорите. 
За да се избегне потенциалното 
отрицателно въздействие на слабостите 
в правилата за корпоративно 
управление, разпоредбите на 
настоящата директива следва да бъде 
допълнени от по-подробни принципи и 
минимални стандарти. Тези принципи и 
минимални стандарти следва да се 
прилагат съобразно естеството, обхвата 
и сложността на дейността на 
инвестиционния посредник. Що се 
отнася до членовете на 
управителните съвети, задължение 
на акционерите е винаги да 
гарантират, че те се ползват с 
достатъчно добро име и притежават 
достатъчно знания, умения и опит, 
въпреки че отделните ръководни 
длъжности се различават и поради 
това не е възможно да се въведат 
изчерпателни разпоредби за тях, 
нито количествени ограничения по 
отношение на броя на заеманите 
позиции.

Or. en

Изменение 220
Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Задължението, поето от 
държавните и правителствените 
ръководители на срещата на Г—20 в 
Кан (4 ноември 2011 г.), има за цел 
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създаването на „международен 
идентификационен номер за
юридическите лица (legal entity 
identifier — LEI), който да 
идентифицира еднозначно 
контрагентите във финансовите 
сделки“.

Or. fr

Изменение 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В списъка на финансовите 
инструменти е уместно да се включат 
определени стокови и други 
деривативи, които са създадени и се 
търгуват така, че да са сравними с 
традиционните финансови инструменти 
според регулаторните им аспекти.

(8) В списъка на финансовите 
инструменти е уместно да се включат 
всички стокови и други деривативи, 
които са създадени и се търгуват така, 
че да са сравними с традиционните 
финансови инструменти според 
регулаторните им аспекти.

Or. en

Изменение 222
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В списъка на финансовите 
инструменти е уместно да се включат 
определени стокови и други деривативи,
които са създадени и се търгуват така, 
че да са сравними с традиционните 
финансови инструменти според 
регулаторните им аспекти.

(8) В списъка на финансовите 
инструменти е уместно да се включат 
определени стокови и други деривативи, 
които са създадени и се търгуват така, 
че да са сравними с традиционните 
финансови инструменти според 
регулаторните им аспекти.
Застрахователните договори за 
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дейности от класовете, посочени в 
приложение I към Директива 
2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
започването и упражняването на 
застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), ако са 
сключени със застрахователно 
предприятие, презастрахователно 
предприятие или презастрахователно 
предприятие от трета държава, не 
са деривати или деривативни 
договори за целите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 223
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Появилите се на вторичните спот 
пазари на квоти за емисии редица 
измамни практики, които биха могли да 
застрашат доверието в схемите за 
търговия с емисии, установени с 
Директива 2003/87/ЕО, доведоха до 
вземане на мерки за укрепване на 
системата за регистриране и условията 
за откриване на сметка за търговия с 
квоти за емисии. За подобряване на 
целостта и гарантиране на ефективното 
функциониране на тези пазари, 
включително цялостния надзор на 
търговската дейност, е целесъобразно 
мерките, взети съгласно Директива 
2003/87/ЕО, да бъдат допълнени, като 
квотите за емисии бъдат изцяло 
включени в приложното поле на 
настоящата директива и на Регламент ---

(9) Появилите се на вторичните спот 
пазари на квоти за емисии редица 
измамни практики, които биха могли да 
застрашат доверието в схемите за 
търговия с емисии, установени с 
Директива 2003/87/ЕО, доведоха до 
вземане на мерки за укрепване на 
системата за регистриране и условията 
за откриване на сметка за търговия с 
квоти за емисии. За подобряване на 
целостта и гарантиране на ефективното 
функциониране на тези пазари, 
включително цялостния надзор на 
търговската дейност, е целесъобразно 
мерките, взети съгласно Директива 
2003/87/ЕО, да бъдат допълнени, като 
квотите за емисии бъдат изцяло 
включени в приложното поле на 
настоящата директива и на Регламент ---
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-/-- [Регламент за пазарните 
злоупотреби], като бъдат 
класифицирани като финансови 
инструменти.

-/-- [Регламент за пазарните 
злоупотреби].

Or. en

Изменение 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да бъде създаден 
цялостен регулаторен режим за 
извършването на сделки с финансови 
инструменти, независимо от методите 
на търговия, които се използват за
сключването на тези сделки, така че да 
се осигури високо качество на 
извършването на инвеститорските 
транзакции и да се поддържа 
интегритетът почтеността и общата 
ефективност на финансовата система. 
Би следвало да се предвиди кохерентна 
и чувствителна по отношение на риска 
рамка за регулирането на основните 
типове системи „ нареждане -
изпълнение“, които понастоящем 
действат на европейския финансов 
пазар. Необходимо е да се отчете 
появяването на ново поколение 
организирани системи за търговия, 
паралелно с регулираните пазари, на 
които би следвало да бъдат вменени 
задължения, които да гарантират 
ефективното и надлежното 
функциониране на финансовите пазари.

(11) Необходимо е да бъде създаден 
цялостен регулаторен режим за 
извършването на сделки с финансови 
инструменти, независимо от методите 
на търговия, които се използват за 
сключването на тези сделки, така че да 
се осигури високо качество на 
извършването на инвеститорските 
транзакции и да се поддържа 
интегритетът почтеността и общата 
ефективност на финансовата система. 
Би следвало да се предвиди кохерентна 
и чувствителна по отношение на риска 
рамка за регулирането на основните 
типове системи „ нареждане -
изпълнение“, които понастоящем 
действат на европейския финансов 
пазар. Необходимо е да се отчете 
появяването на ново поколение 
организирани системи за търговия, 
паралелно с регулираните пазари и 
МСТ, които са се възползвали от 
съществуващите регулаторни 
пропуски в действащия режим 
съгласно ДПФИ и на които би следвало 
да бъдат вменени задължения, които да 
гарантират ефективното и надлежното 
функциониране на финансовите пазари.

Or. en
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Изменение 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 
голяма степен сходни изисквания 
относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори
спрямо техните клиенти.

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и системни 
участници, следва да определят 
прозрачни правила, регулиращи достъпа 
до системата. Но докато за 
регулираните пазари и МСТ следва да 
продължат да се прилагат до голяма 
степен сходни изисквания относно 
приемането на членове или участници, 
системните участници следва да 
могат да определят и ограничават 
достъпа въз основа на inter alia ролята и 
задълженията си спрямо своите
клиенти.

(Това изменение (т.е. заличаването на 
„ОСТ“) се прилага за целия текст. 
Неговото приемане ще изисква 
извършването на съответните 
промени.)

Or. en

Обосновка

Всички платформи за търговия, организирани от пазарни оператори или 
инвестиционни посредници, следва да се регулират по съответен начин. Както 
установява и докладът на Европейския парламент от декември 2010 г.  относно 
регулирането на търговията с финансови инструменти – платформите за анонимна 
търговия с финансови инструменти („dark pools“), не е необходимо създаването на 
нова категория места за търговия за никой от класовете активи (напр. ОСТ). 
Следователно категорията на ОСТ и свързаните с нея последващи изисквания, 
включително посочването на „ОСТ“ във всички останали части на предложението за 
всички класове активи следва да бъде заличено. Вместо това следва да се изяснят 
съществуващите определения за категориите публични пазари (РП, МСТ и СУ) и да се 
въведе ясно определение за извънборсовите сделки, които не следва да се подчиняват 
на правилата относно публичните пазари. Систематичният участник трябва да 
продължи да се включва изрично като място за търговия и следва да е обект на 
правила, свързани с прозрачния достъп. СУ следва да могат да ограничават кръга на 
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своите участници до своите клиенти предвид факта, че операторът носи риск, като 
извършва търговските сделки за собствена сметка.

Изменение 226
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 
голяма степен сходни изисквания 
относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и системни 
участници, следва да определят 
прозрачни правила, регулиращи достъпа 
до системата. Но докато за 
регулираните пазари и МСТ следва да 
продължат да се прилагат до голяма 
степен сходни изисквания относно 
приемането на членове или участници, 
системните участници следва да 
могат да определят и ограничават 
достъпа въз основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

(Заличаването на категорията ОСТ в 
настоящото изменение важи за целия 
текст. Неговото приемане ще изисква 
извършването на съответните 
промени.)

Or. en

Обосновка

Основният фактор, който отличава ОСТ, предмет на предложението, от МСТ, е 
изпълнението на нареждания на клиента по собствено усмотрение, което увеличава 
опасността от злоупотреби във вреда особено на неинформираните инвеститори. В 
допълнение към това, съществува вероятност въвеждането на нова категория още 
повече да разпокъса пазарите. СУ следва да се счита за място на изпълнение съгласно 
ДПФИ и да се подчинява на правилата за прозрачен достъп. В определени случаи обаче 
СУ могат да ограничат достъпа до платформата, тъй като операторът на СУ носи 
риск, като извършва сделките за собствена сметка.
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Изменение 227
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 
голяма степен сходни изисквания 
относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и системни 
участници, следва да определят 
прозрачни правила, регулиращи достъпа 
до системата. Но докато за 
регулираните пазари и МСТ следва да 
продължат да се прилагат до голяма 
степен сходни изисквания относно 
приемането на членове или участници, 
системните участници следва да 
могат да определят и ограничават 
достъпа въз основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

Or. en

Обосновка

Категорията ОСТ се заличава, тъй като за всички платформи за търговия, 
организирани от пазарни оператори или инвестиционни посредници, следва да се 
прилагат подходящи пазарни правила (например прозрачност, недискреционно 
изпълнение, недискриминационен достъп и пълно наблюдение на пазара).

Изменение 228
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат 
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голяма степен сходни изисквания
относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

сходни изисквания относно приемането 
на членове или участници, ОСТ, които 
предоставят организирано 
изпълнение и търговия с финансови 
инструменти, различни от акции,
следва да могат да определят и 
ограничават достъпа въз основа на inter 
alia ролята и задълженията на техните 
оператори спрямо техните клиенти. За 
ОСТ, които предоставят 
организирано изпълнение и уреждане 
на търговия с акции, правото на 
собствено усмотрение относно 
определянето или ограничаването на 
достъпа следва да се свежда до 
възможността съответният 
оператор на ОСТ да предоставя 
достъп само на своите клиенти, като 
изключи кредитните институции и 
инвестиционните посредници. В 
допълнение ОСТ, които предоставят 
изпълнение и организиране на 
търговия с акции, следва, при 
достигане на значителен пазарен дял 
в търговията със съответните 
акции, да премахнат ограниченията 
на достъпа.

Or. en

Изменение 229
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 
голяма степен сходни изисквания 

(12) Всички места за търговия, а именно 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, следва 
да определят прозрачни правила, 
регулиращи достъпа до системата. Но 
докато за регулираните пазари и МСТ 
следва да продължат да се прилагат до 
голяма степен сходни изисквания 
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относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти.

относно приемането на членове или 
участници, ОСТ следва да могат да 
определят и ограничават достъпа въз 
основа на inter alia ролята и 
задълженията на техните оператори 
спрямо техните клиенти. За да 
предоставят на инвеститорите по-
голям избор и гъвкавост, операторите 
на регулирани пазари, МСТ и ОСТ 
могат да предвидят възможност 
потребителите да посочват вида на 
потока нареждания, с който да си 
взаимодействат нарежданията им, 
преди те да са влезли в системата 
(въз основа на кредитоспособността 
на контрагента или други фактори).

Or. en

Обосновка

На потребителите на местата за търговия, РП, МСТ и ОСТ следва да се осигури 
гъвкавост при определянето на вида поток, с който следва да си взаимодействат 
техните нареждания. Това ще им даде възможност за избор да търгуват с пенсионни 
фондове, но не и с участници, извършващи високочестотна търговия, както и да 
избират своя контрагент въз основа на кредитоспособнастта му. Това ще даде 
възможност на предприятията да получат по-голям контрол върху управлението на 
риска и типа ликвидност на тяхната експозиция. Този избор не следва да предоставя 
възможност на клиентите за дискриминация на контрагентите.

Изменение 230
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Съгласно определението за МСТ 
и ОСТ участниците на пазара следва 
да имат възможност да избират с 
коя категория участници на пазара да 
си взаимодействат нарежданията 
им, стига това да се извършва по 
открит и прозрачен начин и да не е 
свързано с дискриминация от страна 
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на оператора на платформата. С 
въвеждането на допълнителни 
идентификатори и търговски 
обозначения, местата за търговия 
следва да разполагат с възможността 
да определят различни категории 
членство с оглед на предоставянето 
на това като допълнителна услуга по 
избор на потребителите, когато е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

В момента няколко МСТ предлагат тази възможност на потребителите въз основа 
на самостоятелен избор или посредством специално разработени технологии. Тъй 
като това законодателство позволява идентифицирането на определени категории 
участници на пазара, необходимо е да се поясни, че МСТ и ОСТ следва да могат да 
дават възможност на клиентите си да избират нареждания, с които не желаят да 
си взаимодействат, например във връзка с предприятия, извършващи високочестотна 
търговия.

Изменение 231
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на 
клиент за сметка на собствения си 
капитал, се считат за систематични 
участници, освен когато сделките се 
извършват извън регулиран пазар, 
МСТ и ОСТ и имат случаен, 
специален и нередовен характер.
Системен участник следва да означава 
инвестиционен посредник, който по 
организиран, редовен и систематичен 
начин търгува за собствена сметка, като 
изпълнява нареждания на клиенти извън 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ. За да се 
осигури обективното и ефективно 

(13) Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки
в резултат на изпълнението на 
нареждане с клиентите следва да бъдат 
съотносими и качествените критерии за 
определяне дали даден инвестиционен 
посредник е системен участник, 
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прилагане на това определение към 
инвестиционните посредници, всички 
двустранни сделки с клиентите следва 
да бъдат съотносими и качествените 
критерии за определяне дали даден 
инвестиционен посредник е системен
участник, предвидени в член 21 от 
Регламент № 1287/2006 за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО, следва да бъдат 
допълнени от количествени критерии. И 
докато ОСТ представлява система или 
механизъм, където взаимодействат 
многобройните интереси на трети лица 
за покупка и продажба, на системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба.

предвидени в член 21 от Регламент № 
1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО, следва да бъдат допълнени 
от количествени критерии. И докато 
ОСТ представлява система или 
механизъм, където взаимодействат 
многобройните интереси на трети лица 
за покупка и продажба, на системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба.

Or. en

Изменение 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извънборсово. Извънборсова търговия 
означава двустранна търговия извън 
регулиран пазар и МСТ, която има
случаен, специален и нередовен 
характер и се извършва с приемливи 
контрагенти и в размери над 
стандартния пазарен размер. 
Системен участник следва да означава 
инвестиционен посредник, който по 
организиран, редовен и систематичен 
начин търгува за собствена сметка, 
когато изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар или
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и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат 
многобройните интереси на трети 
лица за покупка и продажба, на
системните участници не следва да е 
позволено да обединяват интересите на 
трети лица за покупка и продажба.

МСТ. За да се осигури обективното и 
ефективно прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. На системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че всички платформи за търговия, организирани от 
пазарни оператори или инвестиционни посредници, се подчиняват на подходящи 
пазарни правила. За да се запълнят съществуващите регулаторни пропуски е 
необходимо ясно определение за извънборсова търговия. За пълнота са включени и 
други важни характеристики на извънборсовата търговия — допустими контрагенти 
и стандартен размер на пазара. Препратката към професионалните контрагенти (за 
които няма определение в ДПФИ и които не са точно определени) е променена на
„допустими контрагенти“ (за които има определение в ДПФИ и които са точно 
определени).

Изменение 233
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извънборсово. Системен участник 
следва да означава инвестиционен 
посредник, който по организиран, 
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означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат 
многобройните интереси на трети 
лица за покупка и продажба, на
системните участници не следва да е 
позволено да обединяват интересите на 
трети лица за покупка и продажба.

редовен и систематичен начин търгува 
за собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар или МСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. На системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба.

Or. en

Изменение 234
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извънборсово, като под сделки се 
разбира двустранни сделки извън 
регулиран пазар и МСТ, и имат случаен, 
специален нередовен характер, и са в 
размери над стандартния пазарен 
размер и с допустими контрагенти. 
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собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат 
многобройните интереси на трети 
лица за покупка и продажба, на
системните участници не следва да е 
позволено да обединяват интересите на 
трети лица за покупка и продажба.

Системен участник следва да означава 
инвестиционен посредник, който по 
организиран, редовен и систематичен 
начин търгува за собствена сметка, като 
изпълнява нареждания на клиенти извън 
регулиран пазар или МСТ. За да се 
осигури обективното и ефективно 
прилагане на това определение към 
инвестиционните посредници, всички 
двустранни сделки с клиентите следва 
да бъдат съотносими и качествените 
критерии за определяне дали даден 
инвестиционен посредник е системен
участник, предвидени в член 21 от 
Регламент № 1287/2006 за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО, следва да бъдат 
допълнени от количествени критерии. 
На системните участници не следва да е 
позволено да обединяват интересите на 
трети лица за покупка и продажба.

Or. en

Обосновка

Категорията ОСТ се заличава, тъй като всички платформи за търговия, 
организирани от пазарни оператори или инвестиционни посредници, при извършване 
на многостранни сделки следва да се подчиняват на подходящи пазарни правила 
(например прозрачност, недискреционно изпълнение, недискриминационен достъп и 
цялостно наблюдение на пазара).

Изменение 235
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
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извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат многобройните 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на системните участници не 
следва да е позволено да обединяват 
интересите на трети лица за покупка и 
продажба.

извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато
местата за търговия представляват 
механизми, където взаимодействат 
многобройните интереси на трети лица 
за покупка и продажба, на системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба по същия във 
функционално отношение начин, 
както местата за търговия.

Or. en

Обосновка

Преработените Р/ДПФИ следва да съдържат гаранции, че всяка евентуална бъдеща 
организирана многостранна търговия, която има еднакъв характер с местата за 
търговия или сходни на тях функции, ще се регулира по същия начин.

Изменение 236
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат многобройните 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на системните участници не 
следва да е позволено да обединяват 
интересите на трети лица за покупка и 
продажба.

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници или 
при определени обстоятелства за 
ОСТ, освен когато сделките се 
извършват извън регулиран пазар, МСТ 
и ОСТ и имат случаен, специален и 
нередовен характер. Системен участник 
следва да означава инвестиционен 
посредник, който по организиран, 
редовен и систематичен начин търгува 
за собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат многобройните 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на системните участници не 
следва да е позволено да обединяват 
интересите на трети лица за покупка и 
продажба.

Or. en

Изменение 237
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер. Системен участник следва да 
означава инвестиционен посредник, 
който по организиран, редовен и 
систематичен начин търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. За да се осигури 
обективното и ефективно прилагане на 
това определение към инвестиционните 
посредници, всички двустранни сделки 
с клиентите следва да бъдат съотносими 
и качествените критерии за определяне 
дали даден инвестиционен посредник е 
системен участник, предвидени в член 
21 от Регламент № 1287/2006 за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО, 
следва да бъдат допълнени от 
количествени критерии. И докато ОСТ 
представлява система или механизъм, 
където взаимодействат многобройните 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба, на системните участници не 
следва да е позволено да обединяват 
интересите на трети лица за покупка и 
продажба.

(13) Инвестиционните посредници, 
които изпълняват нареждания на клиент 
за сметка на собствения си капитал, се 
считат за систематични участници, 
освен когато сделките се извършват 
извън регулиран пазар, МСТ и ОСТ и 
имат случаен, специален и нередовен 
характер, или се извършват със 
съгласие на клиента. Системен
участник следва да означава 
инвестиционен посредник, който по 
организиран, редовен и систематичен 
начин търгува за собствена сметка, като 
изпълнява нареждания на клиенти извън 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ. За да се 
осигури обективното и ефективно 
прилагане на това определение към 
инвестиционните посредници, всички 
двустранни сделки с клиентите следва 
да бъдат съотносими и качествените 
критерии за определяне дали даден 
инвестиционен посредник е системен
участник, предвидени в член 21 от 
Регламент № 1287/2006 за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО, следва да бъдат 
допълнени от количествени критерии. И 
докато ОСТ представлява система или 
механизъм, където взаимодействат 
многобройните интереси на трети лица 
за покупка и продажба, на системните
участници не следва да е позволено да 
обединяват интересите на трети лица за 
покупка и продажба.

Or. en

Изменение 238
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 13а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Въпреки че следва да 
съществуват мерки за 
предотвратяване на изпълнението на 
нарежданията на клиенти в ОСТ за 
сметка на собствения капитал на 
инвестиционния посредник или 
пазарния оператор, организиращ ОСТ, 
съществуват дейности по 
поддържане на пазара, които са в 
интерес на клиентите, като 
например предоставянето на 
възможност на инвестиционния 
посредник да изпълнява нареждания 
от страна на клиентите, да отговаря 
на исканията на клиентите за 
сключване на сделки, да получава най-
добро изпълнение или да извърши 
хеджиране с цел отстраняване на 
риска във връзка със сделките на 
клиентите. При пласирането на 
собствен капитал на ОСТ се 
прилагат строги правила за 
обработка на нареждания с цел да се 
предотвратят конфликти на 
интереси, а инвестиционният 
посредник следва да разкрива пред 
клиентите си как собственият му 
капитал може да се прилага в ОСТ.

Or. en

Изменение 239
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Лицата, които администрират
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
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инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
изпълняват нареждания на клиенти чрез 
търговия. Чрез освобождаване, лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани актове.
Търгуването за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти 
следва да включва изпълнение на 
съпоставени нареждания на различни 
клиенти от свое име и за собствена 
сметка, което следва да бъде считано 
като действие на възложител и е 
предмет на разпоредбите на 
настоящата директива, която 
обхваща изпълнение на нареждания 
от името на клиенти и търгуване за 
собствена сметка. Изпълнението на 
нареждания във финансови 
инструменти, което представлява 
допълнителна дейност между две лица, 
чиято основна стопанска дейност на 
групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 

инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
изпълняват нареждания на клиенти чрез 
търговия. Чрез освобождаване, лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани актове. 
Изпълнението на нареждания във 
финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.
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следва да се счита за търгуване за 
собствена сметка чрез изпълнява на 
нареждания на клиенти.

Or. en

Обосновка

Сделките, които се извършват в подкрепа на други сделки („back-to-back“), са 
съществена част от управлението на портфейла на клиентите. Те се сключват за 
собствена сметка, но са със същите характеристики и често в същия размер като 
сделките, сключвани с клиентите. Тези сделки не могат да бъдат изключени, тъй 
като трябва да се гарантира, че дружествата ще продължат да разполагат с 
възможността да подпомагат клиентите на основната си стопанска дейност за 
намаляване на търговските рискове.

Изменение 240
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
изпълняват нареждания на клиенти чрез 
търговия. Чрез освобождаване, лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
изпълняват нареждания на клиенти чрез 
търговия. Чрез освобождаване, лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
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която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани 
актове. Търгуването за собствена 
сметка чрез изпълнява на нареждания 
на клиенти следва да включва
изпълнение на съпоставени нареждания 
на различни клиенти от свое име и за 
собствена сметка, което следва да бъде 
считано като действие на възложител и 
е предмет на разпоредбите на 
настоящата директива, която обхваща 
изпълнение на нареждания от името на 
клиенти и търгуване за собствена 
сметка. Изпълнението на нареждания 
във финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.

която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2006 г. относно 
предприемането и осъществяването 
на дейност от кредитните 
институции, не следва да попадат в 
обхвата на настоящата директива. 
Техническите критерии за определяне 
на допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез регулаторни 
технически стандарти, като се 
вземат предвид критериите, 
определени в настоящата директива. 
Тези критерии следва да отразяват 
допълнителния характер на тази 
дейност от гледна точка на размера и 
свързания с нея риск в сравнение с
размера и риска на основната 
стопанска дейност. Те следва също 
така да гарантират, че 
допълнителните дейности за целите 
на член 2, параграф 1, буква и)
включват само финансови 
инструменти, които се използват във 
връзка с основната стопанска 
дейност, а не за цели, които нямат 
отношение към нея. При определяне 
на тези дейности като допълнителни
следва да се има предвид, че
предприятията, които търгуват с 
извънборсови деривати, са обект на 
регулаторен контрол по силата на 
Регламент [] (РЕПИ), с цел 
търговията с извънборсови деривати 
да стане по-прозрачна и сигурна. 
Изпълнението на съпоставени 
нареждания на различни клиенти от 
свое име и за собствена сметка следва да 
бъде считано като действие на 
възложител и е предмет на разпоредбите 
на настоящата директива, която 
обхваща изпълнение на нареждания от 
името на клиенти и търгуване за 
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собствена сметка. Изпълнението на 
нареждания във финансови 
инструменти, което представлява 
допълнителна дейност между две лица, 
чиято основна стопанска дейност на 
групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да се счита за търгуване за 
собствена сметка чрез изпълнява на 
нареждания на клиенти.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира подходящото и съразмерно третиране в ДПФИ на 
допълнителните дейности, като обръща внимание на размера на дейността и 
свързания с нея риск в сравнение с размера и риска от основната стопанска дейност.

Изменение 241
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
изпълняват нареждания на клиенти чрез 
търговия. Чрез освобождаване, лицата, 
които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
членове или участници на регулиран 

(14) Лицата, които администрират 
собствените си активи, и предприятията, 
които не предоставят инвестиционни 
услуги и/или не осъществяват 
инвестиционни дейности с изключение 
на търгуване за собствена сметка не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива, освен ако не са 
маркет мейкъри, членове или участници 
на регулиран пазар или МСТ, или ако 
извършват алгоритмична търговия, 
или изпълняват нареждания на клиенти 
чрез търговия. Чрез освобождаване, 
лицата, които търгуват с финансови 
инструменти за собствена сметка като 
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пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани актове. 
Търгуването за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти 
следва да включва изпълнение на 
съпоставени нареждания на различни 
клиенти от свое име и за собствена 
сметка, което следва да бъде считано 
като действие на възложител и е 
предмет на разпоредбите на настоящата 
директива, която обхваща изпълнение 
на нареждания от името на клиенти и 
търгуване за собствена сметка. 
Изпълнението на нареждания във 
финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.

членове или участници на регулиран 
пазар или МСТ, включително маркет 
мейкъри по отношение на стокови 
деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, като допълнителна дейност 
към тяхната основна стопанска дейност, 
която на групова основа не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или на банкови услуги по 
смисъла на Директива 2006/48/ЕО, не 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Техническите 
критерии за определяне на 
допълнителните дейности към такава 
основна стопанска дейност следва да 
бъдат уточнени чрез делегирани актове. 
Търгуването за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти 
следва да включва изпълнение на 
съпоставени нареждания на различни 
клиенти от свое име и за собствена 
сметка, което следва да бъде считано 
като действие на възложител и е 
предмет на разпоредбите на настоящата 
директива, която обхваща изпълнение 
на нареждания от името на клиенти и 
търгуване за собствена сметка. 
Изпълнението на нареждания във 
финансови инструменти, което 
представлява допълнителна дейност 
между две лица, чиято основна 
стопанска дейност на групова основа не 
се състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или на банкови 
услуги по смисъла на Директива 
2006/48/ЕО, не следва да се счита за 
търгуване за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти.

Or. en

Обосновка

Участниците, които извършват високочестотна търговия, не са изключени от 
обхвата на ДПФИ.
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Изменение 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Застрахователните предприятия, 
дейността на които е предмет на 
съответния мониторинг от 
компетентните надзорни органи, и 
които са предмет на Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 година 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), би следвало да 
бъдат изключени.

(16) Застрахователните предприятия, 
дейността на които е предмет на 
съответния мониторинг от 
компетентните надзорни органи, и 
които са предмет на Директива 
2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 година 
относно започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II), би следвало да 
бъдат изключени, освен в случаите, 
посочени в член 1, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Това изключение е необходимо, за да се гарантира действието на член 1, параграф 4 
при прилагане на съответните раздели от ДПФИ относно осъществяването на 
стопанската дейност към свързаните със застраховането инвестиции.

Изменение 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Инвестиционните инструменти 
често се продават на клиентите под 
формата на застрахователни 
договори като алтернатива или 
заместител на финансовите 
инструменти, уредени в настоящата 
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директива. За да се осигури 
последователна защита за 
непрофесионалните клиенти е важно 
инвестициите по застрахователни 
договори да се подчиняват на същите 
стандарти за осъществяване на 
стопанска дейност — по-специално 
на тези, свързани с управлението на 
конфликтите на интереси, 
ограниченията по отношение на 
стимулите и правилата за 
гарантиране на подходящия характер 
на предоставените консултации и на 
уместността на продажбите без 
консултации. Следователно 
изискванията във връзка със 
защитата на инвеститорите и 
конфликтите на интереси в 
настоящата директива следва да се 
прилагат в еднаква степен към 
инвестициите, извършвани съгласно 
договори за застраховане. Тъй като 
инвестициите, свързани със 
застраховане, могат да имат 
специфични характеристики, които 
се отличават от тези на останалите 
финансови инструменти (например 
защото тези инвестиционни 
продукти могат да включват елемент 
на животозастраховане и това би 
могло да наложи персонализирането 
им по отношение на клиента), 
Директивата предвижда ЕОЦКП и 
ЕОЗППО да работят съвместно с цел 
осигуряване на възможно най-голяма 
съгласуваност на стандартите за 
осъществяване на стопанската 
дейност във връзка със 
застрахователните пакети от 
инвестиционни продукти на дребно, 
съгласно настоящата директива и 
съответните разпоредби на ниво 2.

Or. en

Обосновка

Предвид сходствата между застрахователните инвестиции и финансовите 
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инструменти съгласно ДПФИ е важно те да се подчиняват на едни и същи изисквания 
относно осъществяването на стопанската дейност.

Изменение 244
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Необходимо е от приложното 
поле на настоящата директива да 
бъдат изключени централните банки 
и други институции, които 
осъществяват подобни функции, 
както и публични институции, които 
отговарят или участват при 
управлението на държавния дълг, 
чиято концепция включва неговото 
инвестиране, с изключение на 
институции, които са частично или 
изцяло държавни и чиято функция е 
търговска или такава, свързана с 
придобиването на участия.

заличава се

Or. en

Изменение 245
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Необходимо е от приложното поле 
на настоящата директива да бъдат 
изключени централните банки и други 
институции, които осъществяват 
подобни функции, както и публични 
институции, които отговарят или 
участват при управлението на 
държавния дълг, чиято концепция 

(20) Необходимо е от приложното поле 
на настоящата директива да бъдат 
изключени централните банки и други 
институции, които осъществяват 
подобни функции, както и публични 
институции, които отговарят или 
участват при управлението на 
държавния дълг, чиято концепция 
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включва неговото инвестиране, с 
изключение на институции, които са 
частично или изцяло държавни и чиято 
функция е търговска или такава, 
свързана с придобиването на участия.

включва неговото инвестиране, с 
изключение на институции, които са 
частично или изцяло държавни и чиято 
функция е търговска или такава, 
свързана с придобиването на участия. 
Публичните субекти обаче не следва 
да бъдат освободени от изискването 
за съобщаване на сделките пред 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Ако се прецени за невъзможно включването на централните банки и други подобни в 
приложното поле на настоящото законодателство, от тях следва поне да се изисква 
да отчитат сделките, които са извършили, пред надзорните органи на финансовия 
пазар.

Изменение 246
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел по-голяма яснота на 
режима на освобождавания за 
Европейската система на
централните банки, другите 
национални органи, изпълняващи 
подобни функции, както и за 
органите, участващи в управлението 
на държавен дълг, е целесъобразно 
тези освобождавания да се ограничат 
до органите и институциите, които 
изпълняват своите функции в 
съответствие със 
законодателството на една държава-
членка или в съответствие със 
законодателството на Съюза, както 
и за международните органи, в които 
членуват една или няколко държави-
членки.

заличава се
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Or. en

Изменение 247
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел по-голяма яснота на режима 
на освобождавания за Европейската 
система на централните банки, другите 
национални органи, изпълняващи 
подобни функции, както и за органите, 
участващи в управлението на държавен 
дълг, е целесъобразно тези 
освобождавания да се ограничат до 
органите и институциите, които 
изпълняват своите функции в 
съответствие със законодателството на 
една държава-членка или в съответствие 
със законодателството на Съюза, както 
и за международните органи, в които 
членуват една или няколко държави-
членки.

(21) С цел по-голяма яснота на режима 
на освобождавания за Европейската 
система на централните банки, другите 
национални органи, изпълняващи 
подобни функции, както и за органите, 
участващи в управлението на държавен 
дълг, е целесъобразно тези 
освобождавания да се ограничат до 
органите и институциите, които 
изпълняват своите функции в 
съответствие със законодателството на 
една държава-членка или в съответствие 
със законодателството на Съюза, както 
и за международните органи, в които 
членуват една или няколко държави-
членки. Публичните субекти обаче не 
следва да бъдат освободени от 
изискването за отчитане на сделките 
пред компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Ако се прецени за невъзможно включването на централните банки и други подобни в 
приложното поле на настоящото законодателство, от тях трябва поне да се изисква 
да отчитат сделките, които са извършили, пред надзорните органи на финансовия 
пазар.

Изменение 248
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) За доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
природен газ и за изпълнението на 
задачите на операторите на преносни 
системи съгласно Директива 
2009/72/ЕО, Директива 2009/73/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
Регламент (ЕО) № 715/2009 или на 
мрежови кодекси и насоки, приети по 
силата на тези регламенти, е 
необходимо операторите на преносни 
системи и техните доставчици на 
услуги да бъдат освободени при 
предоставянето на права за пренос 
под формата или на физически права 
за пренос, или на финансови права за 
пренос и при предоставянето на 
платформа за вторична търговия. С 
цел да се осигури възможност за 
ефикасна търговия на права за пренос 
е необходимо също така да се 
освободи всяко лице, което купува или 
продава тези права за пренос.

Or. en

Обосновка

Търговията с права за пренос (физически или финансови) има значителен принос за 
ефективното функциониране на вътрешния енергиен пазар поради нейните свързани с 
намаляване на риска функции. Евентуалното прекласифициране на тези права за 
пренос като финансови инструменти може да принуди участниците на пазара да се 
въздържат от търговия с права за пренос, тъй като може да счетат изискванията 
съгласно ДПФИ за прекалено обременителни. Следователно е необходима изрична 
разпоредба за освобождаване на тези инструменти.

Изменение 249
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С Директива 2007/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
септември 2007 г. за изменение на 
Директива 92/49/ЕИО на Съвета и 
директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 
2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение 
на процедурните правила и критериите 
за оценяване за предварителната оценка 
на придобиванията и увеличението на 
участия във финансовия сектор бяха 
предвидени подробни критерии за 
предварителната оценка на планираните 
придобивания в инвестиционен 
посредник и процедурата за тяхното 
прилагане. С цел осигуряване на правна 
сигурност, яснота и предсказуемост по 
отношение на процеса на оценяване, 
както и на резултатите от него е 
целесъобразно да се потвърдят 
критериите и процесът на пруденциална 
оценка, предвидени в Директива 
2007/44/ЕО. Конкретно компетентните 
органи следва да оценяват пригодността 
на кандидат-приобретателя и 
финансовата стабилност на планираното 
придобиване спрямо следните критерии: 
репутацията на кандидат-
приобретателя; репутацията и опита на 
всяко лице, което ще ръководи 
дейността на инвестиционния 
посредник; финансовата стабилност на 
кандидат-приобретателя; дали 
инвестиционният посредник ще 
продължава да спазва пруденциалните 
изисквания по настоящата директива и 
по останалите директиви, конкретно 
Директива 2002/87/EО[30] и Директива 
2006/49/EО[31]; дали съществуват 
обективни основания за подозрение, че 
се извършва, било е извършено или е 
имало опит за извършване на пране на 
пари или финансиране на тероризма по 
смисъла на член 1 от Директива 
2005/60/ЕО[32] или че осъществяването 
на планираното придобиване би 

(32) С Директива 2007/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
септември 2007 г. за изменение на 
Директива 92/49/ЕИО на Съвета и 
директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 
2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение 
на процедурните правила и критериите 
за оценяване за предварителната оценка 
на придобиванията и увеличението на 
участия във финансовия сектор бяха 
предвидени подробни критерии за 
предварителната оценка на планираните 
придобивания в инвестиционен 
посредник и процедурата за тяхното 
прилагане. С цел осигуряване на правна 
сигурност, яснота и предсказуемост по 
отношение на процеса на оценяване, 
както и на резултатите от него е 
целесъобразно да се потвърдят 
критериите и процесът на пруденциална 
оценка, предвидени в Директива 
2007/44/ЕО. Конкретно компетентните 
органи следва да оценяват пригодността 
на кандидат-приобретателя и 
финансовата стабилност на планираното 
придобиване спрямо следните критерии: 
репутацията на кандидат-
приобретателя; репутацията и опита на 
всяко лице, което ще ръководи 
дейността на инвестиционния 
посредник; финансовата стабилност на 
кандидат-приобретателя; дали 
инвестиционният посредник ще 
продължава да спазва пруденциалните 
изисквания по настоящата директива и 
по останалите директиви, конкретно
Директива 2002/87/EО[30] и Директива 
2006/49/EО[31]; дали придобиването 
ще създаде конфликт на интереси; 
дали съществуват обективни основания 
за подозрение, че се извършва, било е 
извършено или е имало опит за 
извършване на пране на пари или 
финансиране на тероризма по смисъла 
на член 1 от Директива 2005/60/ЕО[32] 
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увеличило риска от това. или че осъществяването на планираното 
придобиване би увеличило риска от 
това.

Or. en

Изменение 250
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходимо е да се засили ролята 
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира 
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. За да се избегне груповото 
мислене и да се улесни 
конструктивната критика, в 
управителните органи на 
инвестиционния посредник следва да 
има такова разнообразие по 
отношение на възраст, пол, 
географски произход, образование и 
професионален опит, осигуряващо 
представянето на разнообразни 
мнения и опит. Равнопоставеността 
между половете е особена важно за 
осигуряването на адекватно 
отразяване на демографската 
реалност.

(38) Необходимо е да се засили ролята 
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира 
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. Държавите членки следва да
приемат подходящо 
законодателство, което да дава 
възможност за подвеждане под 
отговорност на членовете на 
управителните органи при тежки 
случаи на лошо управление.

Or. en
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Обосновка

В случай на лошо управление членовете на управителните съвети следва да бъдат 
подвеждани под отговорност.

Изменение 251
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходимо е да се засили ролята 
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. За да се избегне груповото 
мислене и да се улесни конструктивната 
критика, в управителните органи на 
инвестиционния посредник следва да 
има такова разнообразие по отношение 
на възраст, пол, географски произход, 
образование и професионален опит, 
осигуряващо представянето на 
разнообразни мнения и опит. 
Равнопоставеността между половете е 
особена важно за осигуряването на 
адекватно отразяване на демографската 
реалност.

(38) Необходимо е да се засили ролята 
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира 
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. За да се избегне груповото 
мислене и да се улесни конструктивната 
критика, в управителните органи на 
инвестиционния посредник следва да 
има такова разнообразие по отношение 
на възраст, пол, географски произход, 
образование и професионален опит, 
осигуряващо представянето на 
разнообразни мнения и опит.
Равнопоставеността между половете е 
особена важно за осигуряването на 
адекватно отразяване на демографската 
реалност. В допълнение, държавите 
членки следва да приемат подходящо 
законодателство, което да дава 
възможност за подвеждане под 
отговорност на членовете на 
управителните органи при тежки 
случаи на лошо управление.
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Or. en

Изменение 252
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходимо е да се засили ролята 
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира 
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. За да се избегне груповото 
мислене и да се улесни конструктивната 
критика, в управителните органи на 
инвестиционния посредник следва да 
има такова разнообразие по отношение 
на възраст, пол, географски произход, 
образование и професионален опит, 
осигуряващо представянето на 
разнообразни мнения и опит. 
Равнопоставеността между половете е 
особена важно за осигуряването на 
адекватно отразяване на демографската 
реалност.

(38) Необходимо е да се засили ролята
на управителните органи на 
инвестиционните посредници, за да се 
гарантира тяхното стабилно и разумно 
управление, насърчаване на целостта на 
пазара и защита на интереса на 
инвеститорите. Във всеки един момент 
управителният орган на 
инвестиционния посредник следва да 
отделя достатъчно време и да притежава 
необходимите знания, умения и опит, 
които му позволяват да разбира 
дейността на инвестиционния 
посредник и свързаните с нея основни 
рискове. За да се избегне груповото 
мислене и да се улесни конструктивната
критика, в управителните органи на 
инвестиционния посредник следва да 
има такова разнообразие по отношение 
на възраст, пол, географски произход, 
образование и професионален опит, 
осигуряващо представянето на 
разнообразни мнения и опит. 
Равнопоставеността между половете е 
особена важно за осигуряването на 
адекватно отразяване на демографската 
реалност. Представителството на 
служителите в управителните 
органи, което прибавя съществена 
гледна точка и действително 
познаване на вътрешното 
функциониране на посредниците, 
следва също да се разглежда като 
положително средство за 
насърчаване на многообразието.
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Изменение 253
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) С цел предприемане на напълно 
съгласуван подход към 
корпоративното управление на всички 
финансови структури в рамките на 
ЕС, разпоредбите относно 
корпоративното управление, които се 
съдържат в настоящата директива, 
следва да са еквивалентни на 
включените в Директива ... [ДКИ IV] 
и съобразени с размера на 
съответната структура. 

Or. en

Изменение 254
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да бъде упражняван ефективен 
надзор и контрол върху дейностите на 
инвестиционните посредници, 
управителният орган следва да бъде 
отговорен и подотчетен за общата 
стратегия на инвестиционния 
посредник, като се взема предвид 
дейността и рисковият профил на 
инвестиционния посредник. В рамките 
на отделните стопански цикли на 
инвестиционния посредник 
управителният орган следва да поеме 

(39) За да бъде упражняван ефективен 
надзор и контрол върху дейностите на 
инвестиционните посредници, 
управителният орган следва да бъде 
отговорен и подотчетен за общата 
стратегия на инвестиционния 
посредник, като се взема предвид 
дейността и рисковият профил на 
инвестиционния посредник. В рамките 
на отделните стопански цикли на 
инвестиционния посредник 
управителният орган следва да поеме 
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ясни отговорности при установяването и 
определянето на стратегическите цели 
на предприятието, при одобрението на 
неговата вътрешна организация, 
включително критериите за подбор и 
обучение на персонала, при 
определянето на цялостната политика за 
осъществяване на услуги и дейности, 
включително възнаграждение на лицата, 
които отговарят за продажбите, и 
одобряване на нови продукти преди 
предлагането им на клиентите. Чрез 
периодичен мониторинг и оценка на 
стратегическите цели на 
инвестиционните посредници, на 
вътрешната им организация и на 
техните политики за осъществяване на 
услуги и дейности следва да се 
гарантира постоянната им способност за 
осъществяване на стабилно и разумно 
управление в подкрепа на целостта на 
пазара и защитата на инвеститорите.

ясни отговорности при установяването и 
определянето на стратегическите цели 
на предприятието, при одобрението на 
неговата вътрешна организация, 
включително критериите за подбор и 
обучение на персонала, при 
определянето на цялостната политика за 
осъществяване на услуги и дейности, 
включително възнаграждение на лицата, 
които отговарят за продажбите, и 
одобряване на нови продукти преди 
предлагането им на клиентите. Чрез 
периодичен мониторинг и оценка на 
стратегическите цели на 
инвестиционните посредници, на 
вътрешната им организация и на 
техните политики за осъществяване на 
услуги и дейности следва да се 
гарантира постоянната им способност за 
осъществяване на стабилно и разумно 
управление в подкрепа на целостта на 
пазара и защитата на инвеститорите.
При въвеждане на нови продукти 
производителите им следва също 
така периодично да извършват 
преглед на своите продукти, за да 
преценят дали те съответстват на 
своето предназначение и да 
установят дали целевият пазар на 
продукта е все още правилен. 

Or. en

Изменение 255
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 

(42) Директива 2006/73/ЕО на 
Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните 
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изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 
посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива позволява на държавите 
членки в рамките на организационните 
изисквания към инвестиционните 
посредници да изискват записването на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се до нареждания 
на клиенти. Записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти, 
е съвместимо с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и оправдано 
с цел засилване на защитата на 
инвеститорите, подобряване на 
наблюдението на пазара и увеличаване 
на правната сигурност в интерес както 
на инвестиционните посредници, така и 
на техните клиенти. Значението на тези 
записи бе също подчертано в 
отправените към Европейската комисия 
технически съвети, публикувани от 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа на 29 юли 2010 г. 
Поради това е целесъобразно в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени общо приложими принципи 
относно записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти.

изисквания и условията за извършване 
на дейност от инвестиционните 
посредници и за даването на 
определения за целите на посочената 
директива позволява на държавите 
членки в рамките на организационните 
изисквания към инвестиционните 
посредници да изискват записването на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се до нареждания 
на клиенти. Записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти, 
е съвместимо с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и оправдано 
с цел засилване на защитата на 
инвеститорите, подобряване на 
наблюдението на пазара и увеличаване 
на правната сигурност в интерес както 
на инвестиционните посредници, така и 
на техните клиенти. Значението на тези 
записи бе също подчертано в 
отправените към Европейската комисия 
технически съвети, публикувани от 
Европейския комитет на регулаторите 
на ценни книжа на 29 юли 2010 г. 
Поради това е целесъобразно в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени общо приложими принципи 
относно записването на телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
отнасящи се до нареждания на клиенти.
Относно съобщенията между 
непрофесионалните клиенти и 
финансовите институции е уместно 
да се предостави възможност на 
държавите членки да признават 
вместо това подходящи писмени 
документи с информация за тези 
съобщения, когато става въпрос за 
установени на територията им 
финансови институции и за клонове 
на тяхна територия.

Or. en
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Изменение 256
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Технологиите в областта на 
търговията претърпяха съществено 
развитие през последното десетилетие и 
понастоящем са широко използвани от 
участниците на пазара. Към днешна дата 
участниците на пазара ползват 
алгоритмична търговия, при която 
компютърен алгоритъм определя 
автоматично елементите на 
нареждането при ограничена или нулева 
човешка намеса. Високочестотната 
търговия представлява отделна 
подгрупа на алгоритмичната търговия, 
при която системата за търговия 
извършва високоскоростен анализ на 
пазарните данни или сигнали, в резултат 
на който голям брой нареждания биват 
изпратени или актуализирани за много 
кратък период от време. 
Високочестотната търговия се използва 
предимно от търговците, търгуващи със 
собствения си капитал, която сама по 
себе си не представлява стратегия, а по-
скоро високотехнологично приложение 
в подкрепа на традиционните стратегии 
за търговия, като например поддържане 
на пазара или арбитраж.

(44) Технологиите в областта на 
търговията претърпяха съществено 
развитие през последното десетилетие и 
понастоящем са широко използвани от 
участниците на пазара. Към днешна дата 
участниците на пазара ползват 
алгоритмична търговия, при която 
компютърен алгоритъм определя 
автоматично елементите на 
нареждането при ограничена или нулева 
човешка намеса. Високочестотната 
търговия представлява отделна 
подгрупа на алгоритмичната търговия, 
при която системата за търговия 
извършва високоскоростен анализ на 
пазарните данни или сигнали,
обикновено в рамките на хилядни или 
милионни части от секундата, в 
резултат на който голям брой 
нареждания биват изпратени или 
актуализирани за много кратък период 
от време. Високочестотната търговия се 
използва предимно от търговците, 
търгуващи със собствения си капитал, 
която сама по себе си не представлява 
стратегия, а по-скоро 
високотехнологично приложение в 
подкрепа на традиционните стратегии за 
търговия, като например поддържане на 
пазара или арбитраж.

Or. en

Обосновка

Допълнително уточнение относно високочестотната търговия.
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Изменение 257
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 45a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) Високочестотната търговия 
като общо явление следва да се счита 
за естествена част от 
технологичния напредък и 
усъвършенстваните бизнес модели. 
Академичните проучвания 
потвърждават общото заключение, 
че високочестотната търговия 
допринася за ликвидността и 
намалява нестабилността. 
Същевременно се достига до 
заключението, че новите технологии, 
като всяка друга форма на търговия, 
могат да бъдат използвани с цел 
пазарна злоупотреба.

Or. en

Изменение 258
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара 

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Високочестотната 
търговия допринася за увеличаване на 
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и пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности 
за по-широко участие на пазарите, 
по-голяма ликвидност, по-тесни 
маржове, по-ниска краткосрочна 
променливост и по-ефективно 
изпълнение на клиентските 
нареждания. При все това
технологиите за търговия също така
породиха редица потенциални
рискове, в т.ч. по-висок риск от 
претоварване на системите на местата за 
търгуване вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

търгуваните на пазарите обеми, но 
носи съвсем малко изпълнима 
ликвидност, тъй като котировките 
остават в списъка с нареждания едва 
за хилядни части от секундата и 
случаите на отмяна са изключително 
чести. Малко по-тесните маржове не 
компенсират липсата на интерес от 
търгуване и на времето на изчакване 
на нарежданията и наличностите.
Съществуват данни, че технологиите 
за търговия също така пораждат
редица рискове, в т.ч. по-висок риск от 
претоварване на системите на местата за 
търгуване вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. По-специално 
има сведения, че е възможно 
технологиите за високочестотна 
търговия, чрез предоставянето на 
информационно предимство на 
своите потребители, да са 
допринесли за нарасналото използване 
на платформите за анонимна 
търговия с ликвидност от 
институционални инвеститори, 
като например пенсионните фондове, 
които се стремят да избегнат 
евентуално отрицателно въздействие 
върху цените на изпълнение в случай 
на засичане на нарежданията им от 
участници, извършващи 
високочестотна търговия. В 
допълнение при системите за 
алгоритмична търговия съществува риск
от непропорционална реакция на 
пазарни събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. Освен това 
получените по този начин печалби от 
високочестотна търговия са за 
сметка на останалите инвеститори, 
като пенсионните фондове. И накрая, 
при неправомерно употреба 
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алгоритмичната или високочестотната 
търговия може да създаде предпоставки 
за извършване на злоупотреби. Такива 
рискове предполагат високи разходи за 
инфраструктура и наблюдение, 
свързано с високочестотната 
търговия.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че високочестотната търговия предоставя на търговците 
информационно предимство пред останалите участници. То се дължи основно на 
скоростта на възприемане на информацията и преобразуването ѝ в нареждане и 
отмяна/промяна. Това принуждава институционалните участници, които извършват 
нареждания в голям мащаб, да предприемат „надпревара във въоръжаването“, която 
е свързана със значителни разходи за тях и за крайните им клиенти, или да се опитат 
да избегнат предприятията, извършващи високочестотна търговия, като преминат 
към платформи, до които последните нямат достъп, или такива, при които 
нарежданията могат по-лесно да останат скрити.

Изменение 259
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара и 
пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности за 
по-широко участие на пазарите, по-
голяма ликвидност, по-тесни маржове, 

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара и 
пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности за 
по-широко участие на пазарите, по-
голяма ликвидност, по-тесни маржове, 
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по-ниска краткосрочна променливост и 
по-ефективно изпълнение на 
клиентските нареждания. При все това 
технологиите за търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба 
алгоритмичната или 
високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване
на злоупотреби.

по-ниска краткосрочна променливост и 
по-ефективно изпълнение на 
клиентските нареждания. При все това 
технологиите за търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. Независимо 
от посоченото по-горе, извършването 
на злоупотреби е забранено, без 
значение какъв е използваният начин 
за участие на пазара. Извършването
на пазарни злоупотреби е предмет на 
Директивата за пазарна злоупотреба
(2004/109/EО).

Or. en

Обосновка

Развитието на технологиите, както е посочено от Европейската комисия, носи 
благоприятни и неблагоприятни последици за пазарите. Не следва обаче извършването 
на пазарни злоупотреби да се свързва единствено с участниците, които използват 
усъвършенстван в технологично отношение софтуер при взаимодействието си с 
пазарите. Пазарната злоупотреба е възможна на всяко едно равнище. Ето защо е 
необходимо да се използва Директивата за пазарна злоупотреба с цел получаване на 
цялостна представа и самостоятелно решаване на свързаните със злоупотребата 
въпроси на всички равнища.

Изменение 260
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен 
достъп или чрез спонсориран и пряк 
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара и 
пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности за 
по-широко участие на пазарите, по-
голяма ликвидност, по-тесни маржове, 
по-ниска краткосрочна променливост и 
по-ефективно изпълнение на 
клиентските нареждания. При все това 
технологиите за търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

(46) Използването на технологии за 
високочестотна търговия увеличи 
скоростта, капацитета и сложността на 
начина, по който търгуват 
инвеститорите. То също така позволи на 
участниците на пазара да предлагат на 
своите клиенти пряк достъп до пазарите 
чрез използването на системи за 
търговия, пряк електронен достъп или 
чрез спонсориран и пряк достъп до 
пазара. Въздействието на търговските 
технологии върху пазара и пазарните 
участници бе като цяло благоприятно и 
осигури възможности за по-широко 
участие на пазарите, по-голяма 
ликвидност, по-тесни маржове, по-ниска 
краткосрочна променливост и по-
ефективно изпълнение на клиентските 
нареждания. При все това технологиите 
за високочестотна търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби. От друга страна, 
високочестотната търговия, както 
показаха многобройни академични 
проучвания, като цяло намалява 
нестабилността и допринася за по-
доброто ценообразуване на 
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различните пазари.

Or. en

Изменение 261
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк електронен
достъп или чрез спонсориран и пряк
достъп до пазара. Въздействието на 
търговските технологии върху пазара и 
пазарните участници бе като цяло 
благоприятно и осигури възможности за 
по-широко участие на пазарите, по-
голяма ликвидност, по-тесни маржове, 
по-ниска краткосрочна променливост и 
по-ефективно изпълнение на
клиентските нареждания. При все това 
технологиите за търговия също така 
породиха редица потенциални рискове, 
в т.ч. по-висок риск от претоварване на 
системите на местата за търгуване 
вследствие на големите обеми 
нареждания, рискове от дублиране или 
генериране на погрешни нареждания 
при алгоритмичната търговия или от 
други неизправности, които биха могли 
да доведат до нарушение на 
установения пазарен ред. В допълнение 
при системите за алгоритмична 
търговия съществува риск от 
непропорционална реакция на пазарни 
събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 

(46) Използването на технологии 
увеличи скоростта, капацитета и 
сложността на начина, по който 
търгуват инвеститорите. То също така 
позволи на участниците на пазара да 
предлагат на своите клиенти пряк 
достъп до пазарите чрез използването на 
системи за търговия, пряк достъп до 
пазара, нефилтриран пряк достъп до 
пазара или чрез спонсориран достъп. 
Въздействието на търговските 
технологии върху пазара и пазарните 
участници бе като цяло благоприятно и 
осигури възможности за по-широко 
участие на пазарите, по-голяма 
ликвидност, по-тесни маржове, по-ниска 
краткосрочна променливост и по-
ефективно изпълнение на клиентските 
нареждания. При все това технологиите 
за търговия също така породиха редица 
потенциални рискове, в т.ч. по-висок 
риск от претоварване на системите на 
местата за търгуване вследствие на 
големите обеми нареждания, рискове от 
дублиране или генериране на погрешни 
нареждания при алгоритмичната 
търговия или от други неизправности, 
които биха могли да доведат до 
нарушение на установения пазарен ред. 
В допълнение при системите за 
алгоритмична търговия съществува риск 
от непропорционална реакция на 
пазарни събития, която може да увеличи 
променливостта, ако на пазара вече се 
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наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

наблюдават затруднения. И накрая, при 
неправомерно употреба алгоритмичната 
или високочестотната търговия може да 
създаде предпоставки за извършване на 
злоупотреби.

Or. en

Обосновка

Позоваването на прекия електронен достъп следва се промени на „пряк достъп до 
пазара“, за да бъде в съответствие с техническите насоки на ЕОЦКП, издадени през 
февруари 2012 г. —„Системи и контрол за автоматизирана търговия за търговски 
платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи“ ESMA/2012/122 (EN).

Изменение 262
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) Техническите насоки на 
ЕОЦКП, издадени през февруари 2012 
г. — „Системи и контрол за 
автоматизирана търговия за 
търговски платформи, 
инвестиционни посредници и 
компетентни органи“ 
(ESMA/2012/122) — следва да се 
използват като всеобхватна рамка за 
включване на правно обвързващи 
механизми в настоящата директива с 
цел засилване на устойчивостта на
пазарите при отчитането на новите 
технологии за търговия. Важно е 
ЕОЦКП да разполага с правомощия за 
изготвяне на бъдещи насоки, за да 
няма изоставане от бързите промени 
в технологиите за търговия.

Or. en
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Изменение 263
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) За да се справят с развитието 
на технологиите, регулираните 
пазари и МСТ са установили 
предпазни мерки и контрол на 
системата. В опит да се справи със 
споменатите по-горе рискове, 
свързани с усъвършенстваната в 
технологично отношение търговия, 
ЕОЦКП предложи насоки за 
хармонизиране на европейско равнище 
на изискванията за организираните 
пазари и инвестиционните 
посредници (ESMA/2011/456). Въпреки 
че изискванията са определени за 
регулираните пазари, МСТ, ОСТ и 
инвестиционните посредници, които 
организират пазари, трябва да се 
поясни, че е жизненоважен 
контролът на риска при източника 
на нареждането, тъй като 
съществена част от риска се поема 
на този етап.

Or. en

Обосновка

ДПФИ отговаря на необходимостта от увеличаване на предпазните мерки и 
контрола върху регулираните пазари, МСТ и ОСТ, но е изключително важно 
контролът върху риска да се използва широко още при източника на нареждането. Не 
е достатъчно наличието на механизми за контрол само на местата за търговия и 
клиринг. Целта следва да бъде да съществуват бариери на всеки етап от търговския и 
клиринговия цикъл. Ето защо е нужно да се наблегне на необходимостта от наличие 
на подходящи механизми за контрол. Насоките на ЕОЦКП относно системите и 
контрола обръщат внимание на този факт.
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Изменение 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички
предприятия, извършващи 
високочестотна търговия, биват 
лицензирани, когато са преки членове 
на място за търговия. С това следва да 
се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че алгоритмичната и
високочестотната търговия се 
считат за инвестиционни услуги или 
дейности, включително когато се 
извършват за собствена сметка. С 
това следва да се подсигури, че 
предприятията, извършващи тези 
дейности, са лицензирани като 
инвестиционни посредници и са обект 
на организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

Or. en

Обосновка

Следва да се осигури съгласуваност между съображението по-горе и член 17 от 
предложената ДПФИ, която се отнася не само до високочестотната, но и до 
алгоритмичната търговия, както и да се поясни, че лицензирането на предприятията 
се изисква, тъй като тези дейности се считат за инвестиционни услуги. 
Действително, алгоритмичната търговия, извършвана чрез непряк достъп до 
местата за търговия, носи не по-малко рискове за финансовите пазари и 
стабилността, отколкото алгоритмичната търговия, извършвана от пряк член на 
дадено място за търговия. (Предложение на ЕЦБ)

Изменение 265
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички
предприятия, извършващи 
високочестотна търговия, биват 
лицензирани, когато са преки членове 
на място за търговия. С това следва да 
се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че алгоритмичната и
високочестотната търговия се 
считат за инвестиционни услуги или 
дейности, включително когато се 
извършват за собствена сметка. С 
това следва да се подсигури, че 
предприятията, извършващи тези 
дейности, са лицензирани като 
инвестиционни посредници и са обект 
на организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

Or. en

Обосновка

Следва да се осигури съгласуваност между съображението по-горе и член 17 от 
предложената ДПФИ, който се отнася не само да високочестотната, но и до 
алгоритмичната търговия, и да се поясни, че лицензирането на предприятията се 
изисква, тъй като тези дейности се считат за инвестиционни услуги. Действително, 
алгоритмичната търговия, извършвана чрез непряк достъп до местата за търговия, 
носи не по-малко рискове за финансовите пазари и стабилността, отколкото 
алгоритмичната търговия, извършвана от пряк член на дадено място за търговия.

Изменение 266
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 
извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 
извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. 
Необходимо е също така да могат да 
се идентифицират ясно потоците от
нареждания, произтичащи от 
автоматизираната търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

Or. en

Обосновка

Сделките от алгоритмична и високочестотна търговия трябва да бъдат ясно 
обозначени в списъка с нареждания, така че местата за търговия и регулаторите да 
могат ефективно да ги наблюдават.

Изменение 267
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
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рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 
извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
всички места за търговия, до които 
тези предприятия имат достъп. 
Желателно е да се гарантира, че всички 
предприятия, извършващи 
високочестотна търговия, биват 
лицензирани, когато са преки членове 
на място за търговия. С това следва да 
се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор. Целесъобразно е 
също така да се преустанови 
практиката за спонсориран достъп, 
за да се избегне рискът предприятия с 
недостатъчен контрол по места да 
нарушават пазарните условия и за да 
се гарантира, че участниците на 
пазара могат да бъдат 
идентифицирани и да им бъде 
търсена отговорност за всяко 
нарушение на условията, което са 
извършили.

Or. en

Изменение 268
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
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мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 
извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

мерки, насочени към операторите на 
всички места за търговия, до които 
тези предприятия имат достъп. 
Желателно е да се гарантира, че всички 
предприятия, извършващи 
високочестотна търговия, биват 
лицензирани, когато са преки членове 
на място за търговия. С това следва да 
се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор. Целесъобразно е 
също така в случаите на пряк достъп 
до пазара да се осигури 
предприемането на всички разумни 
мерки за избягване на риска, който би 
могъл да възникне, ако 
предприятията не упражняват 
достатъчен контрол, включително да 
се осигури възможността за 
идентифициране на участниците на 
пазара и търсене на отговорност от 
тях за всяко нарушение на условията, 
което са извършили.

Or. en

Изменение 269
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 

(47) Най-доброто средство за 
ограничаване на тези потенциални 
рискове представлява комбинация от 
специфични мерки за контрол на риска, 
насочени към предприятията, които 
извършват алгоритмична или 
високочестотна търговия, и други 
мерки, насочени към операторите на 
местата за търговия, до които тези 
предприятия имат достъп. Желателно е 
да се гарантира, че всички предприятия, 
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извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор.

извършващи високочестотна търговия, 
биват лицензирани, когато са преки 
членове на място за търговия. С това 
следва да се подсигури, че те са обект на 
организационните изисквания по 
настоящата директива и подлежат на 
надлежен надзор. В тази връзка 
ЕОЦКП следва да играе важна роля на 
координатор при определяне на 
правилния размер на подходящото 
минимално пазарно отклонение с цел 
гарантиране на установен пазарен ред 
на европейско равнище.

Or. en

Изменение 270
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

47а. С цел ясно определяне на всеки 
начин за получаване на достъп до 
място за търговия, ЕОЦКП следва да 
състави списък на средствата и 
начините за получаване на достъп до 
място за търговия чрез лицензиран 
инвестиционен посредник и член на 
място за търговия.

Or. en

Изменение 271
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 48
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Както предприятията, така и 
местата за търговия следва да 
разполагат с устойчиви мерки, с които 
да се гарантира, че автоматизираната 
търговия няма да доведе до нарушение 
на установения пазарен ред или 
поведение и не може да се използва с 
цел злоупотреби. Местата за търговия 
следва още да гарантират, че техните 
системи за търговия са устойчиви и 
целесъобразно изпитани, за да се 
справят с нарасналия брой нареждания 
или пазарни сътресения, както и че 
разполагат с механизми за временно
преустановяване на търговията при 
внезапни и неочаквани промени на 
цените.

(48) Както предприятията, така и 
местата за търговия следва да 
разполагат с устойчиви мерки, с които 
да се гарантира, че автоматизираната 
търговия няма да доведе до нарушение 
на установения пазарен ред или 
поведение и не може да се използва с 
цел злоупотреби, и че технологиите за 
автоматизирана търговия са 
надлежно изпитани, преди да се 
предостави достъп до определено 
място за търговия. Местата за 
търговия следва още да гарантират, че 
техните системи за търговия са 
устойчиви и целесъобразно изпитани, за 
да се справят с нарасналия брой 
нареждания или пазарни сътресения, 
както и че разполагат с механизми за 
съгласувано временно преустановяване 
на търговията на всички места за 
търговия при внезапни и неочаквани 
промени на цените. Местата за 
търговия не следва да предлагат 
привилегирован достъп до 
информация на операторите, 
извършващи автоматизирана 
търговия, тъй като това им дава 
нелоялно предимство пред 
останалите участници на пазара.

Or. en

Обосновка

Местата за търговия често предоставят на участниците, извършващи 
високочестотна търговия, възможност за кратък предварителен преглед на списъка с 
нареждания и на друга информация, която не е достъпна за останалите участници. 
Това създава условия за неравнопоставеност и не следва да се позволява.

Изменение 272
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

48a. Стратегиите за търговия, които 
генерират много голям брой 
нареждания, повечето от които 
биват отменени или приключени до 
края на деня, могат да заемат 
значителна част от капацитета на 
системата за търговия, като 
същевременно осигуряват малко 
ефективна ликвидност за 
останалите участници на пазара. 
Следователно е необходимо да се 
гарантира, че структурата на 
таксите на местата за търговия е 
прозрачна, недискриминационна и 
справедлива, и че е изградена по начин, 
който насърчава разпределянето на 
разходите за инфраструктура върху 
клиентите пропорционално на 
използвания от тях капацитет на 
системата за търговия и 
установените пазарни условия за 
търговия. Поради това е 
целесъобразно да се гарантира 
прилагането на по-високи такси за 
практики, свързани с голям брой 
съобщения или случаи на отмяна в 
сравнение със сключените ефективни 
сделки, които биха могли да доведат 
до такова нарушаване на пазарните 
условия.

Or. en

Обосновка

Много институционални инвеститори твърдят, че високочестотната търговия 
осигурява малко полезна ликвидност, въпреки че често на пръв поглед получава 
„отстъпки“ заради тази си функция.

Изменение 273
Sharon Bowles
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Предложение за директива
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

48a. Необходимо е също така да се 
гарантира, че структурите за 
определяне на такси на местата за 
търговия са прозрачни, 
недискриминационни и справедливи и 
че не са организирани по начин, който 
да насърчава нарушаването на 
установените пазарни условия. 
Следователно регулираните пазари 
следва да разполагат със структури за 
определяне на такси, които да 
стимулират по-малко съотношение 
на системните съобщения спрямо 
извършените сделки. Това може да 
включва прагове за по-високите такси 
при мащабна отмяна или таксуване 
на отделно съобщение.

Or. en

Изменение 274
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат 
механизми за контрол на 
инвестиционните посредници, 
осигуряващи на клиентите пряк 
електронен достъп до пазарите, тъй 
като фактът, че електронната 
търговия може да бъде извършвана 
чрез предприятие, осигуряващо 

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се забрани на 
клиентите пряк електронен достъп до 
пазарите.
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електронен достъп до пазарите, е 
само един от възникналите рискове. 
Освен това е уместно 
предприятията, осигуряващи пряк 
електронен достъп, да гарантират, 
че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните 
мерки за контрол. Целесъобразно е
конкретните организационни 
изисквания по отношение на тези 
нови форми на търговия да бъдат по-
подробно постановени в делегирани 
актове. Това следва да гарантира, че 
при необходимост изискванията 
могат да бъдат изменени, което ще 
позволи да бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази 
област.

Or. en

Изменение 275
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк електронен достъп до пазарите, тъй 
като фактът, че електронната търговия 
може да бъде извършвана чрез 
предприятие, осигуряващо електронен 
достъп до пазарите, е само един от 
възникналите рискове. Освен това е 
уместно предприятията, осигуряващи 
пряк електронен достъп, да гарантират, 

(49) Въпреки че се признава ролята, 
която прекият електронен достъп 
играе за подпомагане на дейността на 
инвеститорите на финансовите 
пазари на ЕС, и в допълнение към 
мерките, свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк електронен достъп до пазарите, тъй 
като фактът, че електронната търговия 
може да бъде извършвана чрез 
предприятие, осигуряващо електронен 
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че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните мерки за 
контрол. Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

достъп до пазарите, е само един от 
възникналите рискове. Освен това е 
уместно предприятията, осигуряващи 
пряк електронен достъп, да гарантират, 
че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните мерки за 
контрол. Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.
Именно с цел осигуряване на 
споменатия контрол ЕОПЦК, след 
консултация с пазара, изготви 
„Насоки относно системи и контрол 
за автоматизирана търговия за 
търговски платформи, 
инвестиционни посредници и 
компетентни органи“ 
(ESMA/2011/456), което представлява 
необходимо нововъведение.

Or. en

Обосновка

Прекият електронен достъп е основна част от съвременната търговия на много 
регулирани пазари и МСТ в ЕС и извън него. Когато са правилно контролирани, те 
предлагат на инвеститорите и участниците избор относно това как и къде да 
търгуват с финансови инструменти. ЕОПЦК работи съвместно с участниците на 
пазара, за да предостави ясни и полезни насоки, предлагащи практически начин, по 
който местата за търговия могат да приемат пряк електронен достъп.

Изменение 276
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 49



PE489.463v01-00 60/150 AM\901763BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк електронен достъп до пазарите, 
тъй като фактът, че електронната 
търговия може да бъде извършвана 
чрез предприятие, осигуряващо 
електронен достъп до пазарите, е 
само един от възникналите рискове. 
Освен това е уместно предприятията, 
осигуряващи пряк електронен достъп, 
да гарантират, че ползвателите на тази 
услуга притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните мерки за 
контрол. Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк достъп до пазарите. Освен това е 
уместно предприятията, осигуряващи 
пряк достъп до пазара, да гарантират, че 
ползвателите на тази услуга притежават
необходимата квалификация и 
ползването на тази услуга подлежи на 
съответните мерки за контрол. 
Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

Or. en

Изменение 277
Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, трябва да 
се осигури установяването на 
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механизми за контрол на 
инвестиционните посредници, 
осигуряващи на клиентите пряк 
електронен достъп до пазарите, тъй 
като фактът, че електронната търговия 
може да бъде извършвана чрез 
предприятие, осигуряващо електронен
достъп до пазарите, е само един от 
възникналите рискове. Освен това е 
уместно предприятията, осигуряващи 
пряк електронен достъп, да гарантират, 
че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните мерки за 
контрол. Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

ефективни механизми за контрол на 
инвестиционните посредници, 
осигуряващи на клиентите пряк достъп 
до пазара, тъй като електронната 
търговия може да бъде извършвана чрез 
предприятие, осигуряващо пряк достъп 
до пазара. Освен това е уместно 
предприятията, осигуряващи пряк 
достъп до пазара, да гарантират, че 
ползвателите на тази услуга притежават 
необходимата квалификация и 
ползването на тази услуга подлежи на 
съответните мерки за контрол. 
Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

Or. en

Изменение 278
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк електронен достъп до пазарите, 
тъй като фактът, че електронната 
търговия може да бъде извършвана чрез 
предприятие, осигуряващо електронен 

(49) В допълнение към мерките, 
свързани с алгоритмичната и 
високочестотната търговия, е 
целесъобразно да се включат механизми 
за контрол на инвестиционните 
посредници, осигуряващи на клиентите 
пряк достъп до пазара, тъй като фактът, 
че електронната търговия може да бъде 
извършвана чрез предприятие, 
осигуряващо електронен достъп до 
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достъп до пазарите, е само един от 
възникналите рискове. Освен това е 
уместно предприятията, осигуряващи 
пряк електронен достъп, да гарантират, 
че ползвателите на тази услуга 
притежават необходимата 
квалификация и ползването на тази 
услуга подлежи на съответните мерки за 
контрол. Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

пазарите, е само един от възникналите 
рискове. Освен това е уместно 
предприятията, осигуряващи пряк 
достъп до пазара, да гарантират, че 
ползвателите на тази услуга притежават 
необходимата квалификация и 
ползването на тази услуга подлежи на 
съответните мерки за контрол. 
Целесъобразно е конкретните 
организационни изисквания по 
отношение на тези нови форми на 
търговия да бъдат по-подробно 
постановени в делегирани актове. Това 
следва да гарантира, че при 
необходимост изискванията могат да 
бъдат изменени, което ще позволи да 
бъдат отчетени бъдещите 
нововъведения и промени в тази област.

Or. en

Обосновка

Позоваването на прекия електронен достъп следва да бъде променено на „пряк 
достъп до пазара“, за да бъде в съответствие с техническите насоки на ЕОЦКП, 
издадени през февруари 2012 г. —„Системи и контрол за автоматизирана търговия за 
търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи“ ESMA/2012 
/122 (BU).

Изменение 279
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
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евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
да се формализира и подобри обменът 
на информация и сътрудничеството 
между местата за търговия при 
извънредни обстоятелства, когато 
конкретен инструмент се търгува на 
различни места за търговия.

евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
допълнително да се формализира и 
подобри обменът на информация и 
сътрудничеството между местата за 
търговия, когато конкретен инструмент 
се търгува на различни места за 
търговия. Поради тази причина на 
първичното място за публично 
предлагане следва да се възложи пълна 
отговорност за наблюдение в реално 
време, като от първичното и 
вторичното място за търговия 
следва да се изисква да си 
сътрудничат. Не следва да се 
разрешава на първичното място за 
публично предлагане да ползва 
информация от вторичното място за 
стопански цели. Необходимо е да 
съществуват „непреодолими стени“, 
т.е. етични прегради между бизнеса и 
отделите за наблюдение на 
първичното място за публично 
предлагане, за да се избегне конфликт 
на интереси или манипулиране на 
пазара. На вторичния пазар следва да 
бъде разрешено да използва всякакви 
технологии за наблюдение, които му 
дават възможност да изпълнява 
задълженията си съгласно 



PE489.463v01-00 64/150 AM\901763BG.doc

BG

настоящата директива и Регламент 
... [РПЗ], независимо от това каква 
технология за наблюдение използва 
първичното място за публично 
предлагане.

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез използване 
на стратегии за кръстосано предлагане нараснаха с разпокъсването на пазарите, 
отделите за наблюдение на пазарите трябва да си сътрудничат, за да осигурят 
идентифицирането на такива стратегии. Мястото за първично публично предлагане 
разполага с най-добрите възможности за поемане на общата отговорност за това, 
тъй като е по-близо до информационния поток на емитента. Това ще запълни 
празнината по отношение на идентифицирането на такива практики в 
разпокъсаната търговска среда.

Изменение 280
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
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ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
да се формализира и подобри обменът 
на информация и сътрудничеството 
между местата за търговия при 
извънредни обстоятелства, когато 
конкретен инструмент се търгува на 
различни места за търговия.

ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
допълнително да се формализира и 
подобри обменът на информация и 
сътрудничеството между местата за 
търговия, когато конкретен инструмент 
се търгува на различни места за 
търговия. Поради тази причина на 
компетентния орган на първичното 
място за публично предлагане следва 
да се възложи общото задължение за 
наблюдение в реално време, като от 
първичното и вторичното място за 
търговия следва да се изисква да си 
сътрудничат.

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез използване 
на стратегии за кръстосано предлагане нараснаха с разпокъсването на пазарите, 
отделите за наблюдение на пазарите трябва да си сътрудничат, за да осигурят 
идентифицирането на такива стратегии. Компетентният орган на мястото за 
първично публично предлагане разполага с най-добрите възможности за поемане на 
общата отговорност за това, тъй като е по-близо до информационния поток на 
емитента. За вторичните пазари следва да има изискване да сътрудничат.

Изменение 281
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
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част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията 
може да бъде оправдано от 
извънредни обстоятелства. Освен 
това е необходимо да се формализира и 
подобри обменът на информация и 
сътрудничеството между местата за 
търговия при извънредни обстоятелства, 
когато конкретен инструмент се търгува 
на различни места за търговия.

част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение. Освен това е 
необходимо да се формализира и 
подобри обменът на информация и 
сътрудничеството между местата за 
търговия при извънредни обстоятелства, 
когато конкретен инструмент се търгува 
на различни места за търговия.

Or. en

Обосновка

Всички пазари приключват търговия едновременно, за да се запази целостта на пазара 
и равнопоставеността на местата за търговия.

Изменение 282
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 50
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
да се формализира и подобри обменът 
на информация и сътрудничеството 
между местата за търговия при 
извънредни обстоятелства, когато 
конкретен инструмент се търгува на 
различни места за търговия.

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
да се формализира и подобри обменът 
на информация и сътрудничеството, 
когато конкретен инструмент се търгува 
на различни места за търговия. За да се 
постигне това, мястото за първично 
публично предлагане следва да носи 
отговорността за наблюдението в 
реално време на всички списъци с 
нареждания както на мястото за 
първична търговия, така и на 
мястото за вторична търговия.

Or. en

Обосновка

С разпокъсването на търговията вследствие на прилагането на ДПФИ нараснаха 
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възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез стратегии за 
кръстосано предлагане. Не съществува орган за наблюдение в реално време, който да 
следи цялостната търговия с даден инструмент — това не се прави нито от 
местата за търговия, нито от компетентните органи. Тази празнина трябва да се 
запълни. Отделът за наблюдение на мястото за първично предлагане следва да 
изпълнява тази роля. Той е в най-голяма близост до информационния поток на 
емитента.

Изменение 283
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
хармонизират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще 
приложат това решение, освен ако 
продължаването на търговията може да 
бъде оправдано от извънредни 
обстоятелства. Освен това е необходимо 
да се формализира и подобри обменът 
на информация и сътрудничеството 

(50) Понастоящем в ЕС функционират 
множество места за търговия, на голяма 
част от които се търгуват идентични 
инструменти. За да бъдат преодолени 
потенциалните рискове за интересите на 
инвеститорите, е необходимо да се 
формализират и допълнително 
координират последствията, които 
евентуалното спиране или отстраняване 
от търговия на даден финансов 
инструмент в рамките на определено 
място за търговия ще окаже върху 
търговията с този инструмент на 
другите места за търговия. С оглед на 
правната сигурност и адекватното 
разрешаване на конфликти на интереси, 
когато се взема решение за спиране или 
отстраняване от търговия на финансови 
инструменти, следва да се гарантира, че 
ако регулиран пазар или МСТ спре 
търговията поради неоповестяване на 
информация относно емитента или 
финансовия инструмент, другите 
регулирани пазари или МСТ ще бъдат 
информирани за това решение и ще го 
приложат, освен ако продължаването 
на търговията може да бъде оправдано 
от извънредни обстоятелства. Освен 
това е необходимо да се формализира и 
подобри обменът на информация и 



AM\901763BG.doc 69/150 PE489.463v01-00

BG

между местата за търговия при 
извънредни обстоятелства, когато 
конкретен инструмент се търгува на 
различни места за търговия.

сътрудничеството между местата за 
търговия при извънредни обстоятелства, 
когато конкретен инструмент се търгува 
на различни места за търговия.

Or. en

Изменение 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 51a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

51a. Има много начини, чрез които се 
намалява нормата на възвращаемост 
на инвестициите за самите 
инвеститори, включително такси, 
разходи и други удръжки. Те могат да 
са скрити на множество нива, така 
че да не са видими и дори повторно да 
се представят като инвестиции на 
следващо ниво или в друга сфера, 
което затруднява инвеститорите да 
разберат какъв е общият размер на 
удръжките. Ето защо е необходимо 
да има подробна информация за 
всички удръжки на кумулативно 
равнище и да се дава информация на 
инвеститорите за дългосрочния 
ефект върху нормата на 
възвращаемост на вложените 
средства спрямо общите удръжки. 
Това следва да се извършва преди 
инвестицията, въз основа на разумна 
прогноза и поне веднъж годишно за 
всяка реална инвестиция. ЕОЦКП 
следва да издава насоки относно 
подходящия формат на прогнозите и 
представянето на информацията.

Or. en
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Изменение 285
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 51a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51а) В частност държавите членки 
следва да осигурят извършването на 
оценка от инвестиционните 
посредници на общото съответствие 
на предлаганите финансови 
инструменти (особено когато са с 
пряко предназначение), като се 
обръща подобаващо внимание на 
характеристиките им спрямо 
характеристиките и потребностите 
на целевата категория от 
потенциални клиенти, за която са 
предназначени тези инструменти. 
Освен това държавите членки следва 
да изискват от финансовите 
посредници предприемането на 
разумни стъпки, с цел да осигурят 
съгласуваност на политиката по 
продажби и предлагане с правилата за 
оценка на целесъобразността и 
пригодността.

Or. de

Изменение 286
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
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предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо
и дали клиентите получават текуща
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри 
защитата на инвеститорите и 
увеличи прозрачността на 
получаваната от клиентите услуга, е 
целесъобразно да бъде допълнително 
ограничена възможността 
предприятията да приемат или 
получават стимули от трети лица, и 
особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими 
инвестиционни консултации или 
извършват управление на портфейлi. 
В подобни случаи следва да бъдат 
позволени единствено ограничени 
непарична облаги като обучения 
относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на 
своите клиенти, както е посочено в 

предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя и дали 
клиентите ще получават от 
инвестиционните посредници
периодична оценка доколко 
препоръчаните им финансови 
инструменти са подходящи за тях. 
Уместно е инвестиционните посредници 
да бъдат задължени да мотивират пред 
своите клиенти причините за 
предоставените им консултации. За да 
бъде допълнена регулаторната рамка 
относно предоставянето на 
инвестиционни консултации, като 
същевременно бъде запазено правото на 
избор на инвестиционните посредници 
и клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си за приемането или получаването 
на стимул от страна на трето лице 
за извършване на дадена сделка. При
управлението на портфейл 
инвестиционният посредник не 
приема, нито получава такси, 
комисиони или други финансови 
възнаграждения, платени или 
предоставени от трета страна или 
от лице, действащо от името на 
трета страна във връзка с 
предоставянето на услуги на 
клиентите, освен ако съответният 
клиент не е бил надлежно 
информиран относно тези такси, 
комисиони или непарични облаги 
преди предоставяне на съответната 
услуга или посочените такси, 
комисиони и парични облаги, които в 
крайна сметка са в полза на клиента.
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Директива 2006/73/ЕО.

Or. en

Обосновка

Паричните стимули не следва да се забраняват, стига да не нарушават способността 
на инвестиционните посредници да действат в съответствие с най-добрия интерес 
на своите клиенти, съгласно член 26 от Директива 2006/73/ЕО. Непаричните облаги 
подпомагат управителите на активи в процеса на вземане на инвестиционни решения 
или предаване на нареждания за изпълнение и се подчиняват на изискването на ДПФИ, 
ниво 2 да подобряват качеството на услугата. За използването на стимули следва 
винаги да се изисква изричното съгласие на клиента.

Изменение 287
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите ще получават от
инвестиционните посредници
периодична оценка доколко 
препоръчаните им финансови 
инструменти са подходящи за тях. 
Уместно е инвестиционните посредници 
да бъдат задължени да мотивират пред 
своите клиенти причините за 
предоставените им консултации. За да 
бъде допълнена регулаторната рамка 
относно предоставянето на 
инвестиционни консултации, като 
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инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими
инвестиционни консултации или
извършват управление на портфейлi. В 
подобни случаи следва да бъдат 
позволени единствено ограничени 
непарична облаги като обучения 
относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

същевременно бъде запазено правото на 
избор на инвестиционните посредници 
и клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде забранено на предприятията да 
изплащат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти, 
предприятия, които изпълняват 
нареждания от името на клиентите
или доставчици на продукти във връзка 
с инвестиционни консултации,
управление на портфейлi или продажби 
без консултации на непрофесионални 
инвеститори. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите и, за предприятията, 
които извършват управление на 
портфейл, услуги във връзка с 
изпълнението на нареждания и 
проучване, при условие че тези услуги
не нарушават, нито има вероятност 
да нарушат, способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

Or. en

Обосновка

Обединеното кралство въведе по-високи стандарти за защита на потребителите под 
формата на „Преглед на дистрибуцията на дребно“. В интерес на единния пазар на 
ЕС и с цел осигуряване на защита за всички потребители в ЕС, както и на условия за 
равнопоставеност между финансовите консултанти, е подходящо тези по-високи 
стандарти да се прилагат в рамките на ДПФИ.
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Изменение 288
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо
и дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя
независимо. За да се подобри 
защитата на инвеститорите и 
увеличи прозрачността на 
получаваната от клиентите услуга, е 
целесъобразно да бъде допълнително 
ограничена възможността 
предприятията да приемат или 
получават стимули от трети лица, и 
особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя съвместно с 
приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали 
клиентите получават от 
инвестиционните посредници 
периодична оценка доколко 
препоръчаните им финансови 
инструменти са подходящи за тях. 
Уместно е инвестиционните посредници 
да бъдат задължени да мотивират пред 
своите клиенти причините за 
предоставените им консултации. За да 
бъде допълнена регулаторната рамка 
относно предоставянето на 
инвестиционни консултации, като 
същевременно бъде запазено правото на 
избор на инвестиционните посредници 
и клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че консултацията се предоставя 
съвместно с приемането или 
получаването на стимули от трети 
страни. Когато се предлага 
управление на портфейл на 
професионални и непрофесионални 
клиенти по смисъла на член 4, 
параграф 1, точки 9 и 10, 
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предоставят независими 
инвестиционни консултации или 
извършват управление на портфейлi. 
В подобни случаи следва да бъдат 
позволени единствено ограничени 
непарична облаги като обучения 
относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на 
своите клиенти, както е посочено в 
Директива 2006/73/ЕО.

инвестиционният посредник следва 
преди сключване на споразумението 
да информира клиента за очаквания 
размер на стимулите, като всички 
изплатени или получени стимули 
следва да се оповестяват в 
периодични доклади.

Or. en

Обосновка

На инвестиционните посредници, предлагащи услуги по управление на финансов 
портфейл, се забранява да приемат парични облаги от трета страна за тези услуги 
(освен ако не са получени пряко от инвеститорите). Споменатото задължение не 
отчита факта, че непрофесионалните и професионалните клиенти като цяло 
изискват по-висока степен на защита в сравнение с допустимите контрагенти. На 
този фон обхватът на тази разпоредба следва да се ограничи до положения, при 
които управлението на финансов портфейл се предоставя на непрофесионални и 
професионални клиенти.

Изменение 289
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
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консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че тези услуги
не нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО. За допълнителна защита 
на потребителите е целесъобразно да 
се гарантира, че инвестиционните 
посредници не възнаграждават, нито 
оценяват резултатите на своите 
служители по начин, който 
противоречи на задължението на 
посредниците да действат в най-



AM\901763BG.doc 77/150 PE489.463v01-00

BG

добрия интерес на своите клиенти.

Or. en

Изменение 290
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща 
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
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бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на 
своите клиенти, както е посочено в
Директива 2006/73/ЕО.

бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите. Когато това не е изрично 
забранено съгласно настоящата 
директива, стимулите следва да се 
уреждат в съответствие с 
условията, посочени понастоящем в 
член 26 от Директива 2006/73/ЕО.

Or. en

Изменение 291
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите ще получават от
инвестиционния посредник
периодична оценка доколко 
препоръчаните им финансови 
инструменти са подходящи за тях. 
Уместно е инвестиционните посредници 
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причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

да бъдат задължени да мотивират пред 
своите клиенти причините за 
предоставените им консултации. За да 
бъде допълнена регулаторната рамка 
относно предоставянето на 
инвестиционни консултации, като 
същевременно бъде запазено правото на 
избор на инвестиционните посредници 
и клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти, 
предприятия, които изпълняват 
нареждания от името на клиентите,
или доставчици на продукти, когато 
предоставят инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, като разрешението следва 
да обхваща и предприятията, които 
извършват управление на портфейл, 
услуги във връзка с изпълнението на 
нареждания и проучване, при условие 
че тези услуги не нарушават 
способността на инвестиционните 
посредници да действат в най-добрия 
интерес на своите клиенти, както е 
посочено в Директива 2006/73/ЕО. За 
допълнителна защита на 
потребителите е целесъобразно да се 
гарантира, че инвестиционните 
посредници не предлагат 
възнаграждение, нито оценяват 
резултатите на собствените си 
служители по начин, който 
противоречи на задължението на 



PE489.463v01-00 80/150 AM\901763BG.doc

BG

посредника да действа в най-добрия 
интерес на своите клиенти, 
включително като стимулират 
служителите си да предпочитат 
определен финансов инструмент, 
когато друг такъв би могъл по-добре 
да отговори на нуждите на клиента.

Or. en

Изменение 292
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават от
инвестиционните посредници
периодична оценка доколко 
препоръчаните им финансови 
инструменти са подходящи за тях. 
Уместно е инвестиционните посредници 
да бъдат задължени да мотивират пред 
своите клиенти причините за 
предоставените им консултации. За да 
бъде допълнена регулаторната рамка 
относно предоставянето на 
инвестиционни консултации, като 
същевременно бъде запазено правото на 
избор на инвестиционните посредници 
и клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
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предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя
независимо. За да се подобри защитата
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват
управление на портфейлi. В подобни 
случаи следва да бъдат позволени 
единствено ограничени непарична 
облаги като обучения относно 
характеристиките на продуктите, при 
условие че те не нарушават 
способността на инвестиционните 
посредници да действат в най-добрия 
интерес на своите клиенти, както е 
посочено в Директива 2006/73/ЕО.

консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че консултациите се предоставят
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена 
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят инвестиционни
консултации, управление на портфейлi 
или друга инвестиционна услуга, при 
която клиентът разчита на 
преценката на инвестиционния 
посредник. В подобни случаи следва да 
бъдат позволени единствено ограничени 
непарична облаги като обучения 
относно характеристиките на 
продуктите или предоставяне на 
инвестиционни проучвания, при 
условие че те не нарушават 
способността на инвестиционните 
посредници да действат в най-добрия 
интерес на своите клиенти, както е 
посочено в Директива 2006/73/ЕО.

Or. en

Изменение 293
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 

(52) За да могат инвеститорите да 
получат цялата им необходима 
информация, е целесъобразно от 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни 
консултации, да бъде изискано да 
внесат яснота относно основните 
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принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават текуща
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя 
независимо. За да се подобри защитата 
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително ограничена
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато 
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

принципи на консултиране, по-
специално гамата от продукти, които те 
включват в личните препоръки към 
клиентите, дали инвестиционната 
консултация се предоставя независимо и 
дали клиентите получават редовна
оценка доколко препоръчаните им 
финансови инструменти са подходящи 
за тях. Уместно е инвестиционните 
посредници да бъдат задължени да 
мотивират пред своите клиенти 
причините за предоставените им 
консултации. За да бъде допълнена 
регулаторната рамка относно 
предоставянето на инвестиционни 
консултации, като същевременно бъде 
запазено правото на избор на 
инвестиционните посредници и 
клиентите, е целесъобразно да се 
установят изисквания за 
консултирането, в случаите когато 
предприятията информират клиентите 
си, че услугата се предоставя
независимо. За да се подобри защитата
на инвеститорите и увеличи 
прозрачността на получаваната от 
клиентите услуга, е целесъобразно да 
бъде допълнително изяснена
възможността предприятията да 
приемат или получават стимули от 
трети лица, и особено от емитенти или 
доставчици на продукти, когато
предоставят независими инвестиционни 
консултации или извършват управление 
на портфейлi. В подобни случаи следва 
да бъдат позволени единствено 
ограничени непарична облаги като 
обучения относно характеристиките на 
продуктите, при условие че те не 
нарушават способността на 
инвестиционните посредници да 
действат в най-добрия интерес на своите 
клиенти, както е посочено в Директива 
2006/73/ЕО.

Or. en
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Изменение 294
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52a. Когато инвестиционният 
посредник предоставя инвестиционни 
консултации на клиента, 
оповестяването на услугите и 
разходите за консултациите следва 
да се извърши в документ за 
основните услуги, чийто обем не 
надхвърля [2 страници] и в който са 
определени основните услуги, които 
ще се предоставят на клиента, 
подробности за квалификацията на 
консултанта, както е посочено в 
[член 24, параграф 9], и общата 
стойност на консултациите, които 
ще бъдат предоставени на клиента. 
ЕОЦКП следва да изготви обвързващи 
технически стандарти, в които се 
определя задължителното 
съдържание на документа за 
основните услуги. Когато 
стойността на таксите и 
стимулите не може да бъде 
установена преди предоставянето на 
консултацията, начинът на 
изчисление следва да се оповести по 
изчерпателен, точен и разбираем 
начин в документите за основните 
услуги, като клиентът се информира 
относно сумата на общата стойност 
на консултацията и нейния ефект 
върху възвращаемостта от 
предоставената консултация във 
възможно най-кратки срокове след 
това. Когато инвестиционната 
консултация се предоставя текущо, 
информирането за стойността на 
инвестиционната консултация, 
включително стимулите, се 
предоставя текущо и поне веднъж 
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годишно. Периодичният доклад следва 
да предоставя информация за всички 
изплатени или получени през 
предходния период стимули.

Or. en

Обосновка

Клиентите трябва да са информирани за общата стойност на инвестиционната 
консултация, включително и за таксите, платими пряко от клиента на 
инвестиционния консултант, и за всички такси, комисиони и парични облаги, платими 
от трета страна („стимули“). Това оповестяване трябва да се извършва пред 
клиента преди предоставянето на инвестиционната консултация. Изискването за 
предоставяне на тази информация следва да се прилага без значение дали 
консултацията ще се извърши независимо или не.

Изменение 295
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52a. За да се гарантира подходяща
защита на инвеститорите, 
инвестиционните посредници следва 
да бъдат задължени да съблюдават 
подходящи политики за назначаване и 
условия на труд по отношение на 
служителите, които предоставят 
консултации, извършват услуги и 
продават финансови продукти на 
клиентите. Посредниците следва да 
се уверят, че тези служители са с 
надлежната квалификация, че 
непрекъснато преминават съответно 
обучение, както и че им е осигурено
необходимото време за предоставяне 
на балансиран и изчерпателен съвет. 
Посредниците не следва да 
принуждават служителите си да се 
придържат към необективни 
стратегии за продажби, основани 
например на завишени цели във връзка 
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с продажбите или на инструкции за 
продажба, ориентирани към 
конкретна услуга или продукт, които 
създават стимули за служителите да 
не предоставят лоялни и честни 
препоръки, съответстващи на най-
добрия интерес на клиента.

Or. en

Изменение 296
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52a. По отношение на служителите, 
които предоставят консултации или 
извършват продажби във връзка с 
финансови продукти и инструменти 
на непрофесионални клиенти, 
държавите членки следва да 
гарантират, че възнаграждението, 
което тези служители получават от 
посредника, няма да повлияе на 
безпристрастността им с оглед на 
изготвянето на целесъобразна
препоръка или извършването на 
подходяща продажба, или 
представянето на информация по 
лоялен и ясен начин, който не 
въвежда в заблуждение. 
Възнаграждението в такива случаи не 
следва да зависи изцяло от целите във 
връзка с продажбите или от 
печалбата на посредника от 
конкретен финансов инструмент. 
Възнаграждението, което се основава 
на продажби или цели, би могло да 
подлежи на задължително връщане 
като неоснователно обогатяване от 
неправилни търговски практики.

Or. en
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Обосновка

Целите за обем на продажбите и други стимули могат да насърчат извършването на 
неправилни продажби. Аналогично на бонусите, може да се обмисли въпросът дали е 
уместно упражняването на право на задържане или задължително връщане, ако 
стимулите са големи.

Изменение 297
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 52б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52б. По отношение на служителите, 
които предоставят консултации или 
извършват продажби във връзка с 
финансови продукти и инструменти 
на непрофесионални клиенти, 
държавите членки следва да 
гарантират, че възнаграждението, 
което тези служители получават от 
посредника, няма да повлияе на 
безпристрастността им с оглед на 
изготвянето на целесъобразна
препоръка или извършването на 
подходяща продажба, или 
представянето на информация по 
лоялен и ясен начин, който не 
въвежда в заблуждение. 
Възнаграждението в такива случаи не 
следва да зависи изцяло от целите във 
връзка с продажбите или от 
печалбата на посредника от 
конкретен финансов инструмент.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предприемат действия във връзка с практиките за 
определяне на възнаграждения в рамките на посредниците, за да предотвратят 
рисковете от необективност при предоставянето на консултации и продажбата на 
финансови инструменти на клиентите. Схемите на възнаграждения, като например 
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плащането на значителни бонуси за извършени продажби на определен финансов 
инструмент, не следва да се позволяват, когато е налице риск даден инвестиционен 
посредник неправилно да препоръчва или продава продукти или услуги на клиентите.

Изменение 298
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 52в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52в. По отношение на служителите, 
които предоставят консултации или 
извършват продажби във връзка с 
финансови инструменти на
непрофесионални клиенти, 
държавите членки следва да 
гарантират, че те притежават 
необходимите знания и 
компетентност по отношение на 
предлаганите продукти. Това е 
особено важно предвид нарасналата 
сложност и непрекъснатите 
нововъведения при създаването на
инвестиционните продукти. 
Купуването на инвестиционен 
продукт е свързано с риск и 
инвеститорите трябва да могат да 
разчитат на информацията и 
качеството на предоставените 
оценки. Необходимо е освен това 
служителите да разполагат с 
достатъчно време и ресурси, така че 
да могат да дадат на клиентите 
цялата необходима информация 
относно 
продуктите/инструментите, които 
предоставят.

Or. en
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Обосновка

Служителите на инвестиционните посредници трябва да притежават необходимите 
знания и компетентност по отношение на предлаганите продукти.

Изменение 299
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно 
да се дефинират по-добре критериите 
за подбор на финансовите 
инструменти, обхванати от тези 
услуги, с цел да се изключат 
финансовите инструменти, в т.ч. 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), които включват 

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката.
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деривативен инструмент или имат 
структура, която затруднява 
клиента да разбере свързания риск.

Or. en

Обосновка

За инструментите, предлагани и търгувани на регулираните пазари, вече се прилага 
законодателството на ЕС относно оповестяването на основна информация или 
разпоредбите за управлението на риска. Поради това тези продукти следва да са на 
разположение за изпълнение от страна на инвеститорите.

Изменение 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, 
е целесъобразно условията за 
тяхното предоставяне да бъдат 
оптимизирани. Конкретно е 
необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на 
сделката и затруднява разбиране на 

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Конкретно е 
необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник. Също така 
е целесъобразно да се обърне повече 
внимание на прозрачността, а не на 
структурата на финансовите 
инструменти, като колективното
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), които включват 
деривативен инструмент или имат 
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свързания с нея риск. Също така е 
целесъобразно да се дефинират по-
добре критериите за подбор на 
финансовите инструменти, обхванати
от тези услуги, с цел да се изключат 
финансовите инструменти, в т.ч.
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), 
които включват деривативен 
инструмент или имат структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания риск.

структура, при условие че 
структурата и степента на 
сложност невинаги определят дали 
даден финансов продукт е рисков или 
не. Ако е необходимо, рискът даден 
продукт да не може да бъде разбран 
от клиента следва да се подложи на 
преразглеждане в бъдеще въз основа на 
извършена оценка на въздействието, 
при което регулираната информация 
за продуктите, предоставяна на 
инвеститорите, като например 
основната информация за 
инвеститорите относно ПКИПЦК, 
следва да може да докаже 
стойността си.

Or. en

Изменение 301
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
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инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, в 
т.ч. колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), които включват 
деривативен инструмент или имат 
структура, която затруднява клиента да 
разбере свързания риск.

инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, 
които включват деривативен 
инструмент или имат структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания риск. Когато става въпрос 
за дялове или дялови единици от 
структурирани предприятия за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), всички те следва да се 
считат за некомплексни, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК, определени в член 36, 
параграф 1, втора алинея от 
Регламент (ЕС) № 583/2010 на 
Комисията, които не отговарят на 
общите критерии на Европейската 
комисия за анализ на сложността на 
всеки друг финансов инструмент, 
който не е включен в списъка с 
продукти, считани автоматично за 
некомплексни.

Or. en

Изменение 302
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
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само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, в 
т.ч. колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), които включват 
деривативен инструмент или имат 
структура, която затруднява клиента да 
разбере свързания риск.

само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, 
които включват деривативен 
инструмент или имат структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания риск.

Or. en

Обосновка

Репутацията на успешния продукт ПКИПЦК би била накърнена в очите на 
регулаторите и инвеститорите извън ЕС, ако някои ПКИПЦК престанат да се
считат автоматично за некомплексни, тъй като могат да се възприемат като 
неподходящи за непрофесионалните инвеститори. Доверието на европейските 
инвеститори в ПКИПЦК също би могло да бъде засегнато. Сложността не е 
равносилна на риск. Точно обратното, много от характеристиките на ПКИПЦК 
намаляват риска за инвеститорите, които притежават основно „традиционни“ 
финансови инструменти, като акции и облигации.
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Изменение 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, в 
т.ч. колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), които включват 
деривативен инструмент или имат 
структура, която затруднява клиента да 
разбере свързания риск.

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, 
които включват деривативен 
инструмент или имат структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания риск.

Or. en
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Обосновка

Разграничението между комплексни и некомплексни ПКИПЦК следва да бъде 
разгледано при предстоящото преработване на Директивата за ПКИПЦК.

Изменение 304
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани. 
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, в 
т.ч. колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), които включват 
деривативен инструмент или имат 

(53) На инвестиционните посредници е 
позволено да предоставят 
инвестиционни услуги, които се състоят 
само в изпълнение и/или приемане и 
предаване на нареждания на клиенти, 
без да е необходимо да набират 
информация относно знанията и опита 
на клиента, за да бъде оценено доколко 
услугата или инструментът са 
подходящи за клиента. Тъй като тези 
услуги предполагат съответно 
намаляване на защита на клиентите, е 
целесъобразно условията за тяхното 
предоставяне да бъдат оптимизирани.
Конкретно е необходимо да се премахне 
възможността тези услуги да бъдат 
предоставяни във връзка със 
спомагателни услуги, състоящи се в 
отпускане на кредити или заеми на 
инвеститори, позволяващи им 
изпълнение на сделка, в която участва 
инвестиционният посредник, тъй като 
това увеличава сложността на сделката 
и затруднява разбиране на свързания с 
нея риск. Също така е целесъобразно да 
се дефинират по-добре критериите за 
подбор на финансовите инструменти, 
обхванати от тези услуги, с цел да се 
изключат финансовите инструменти, 
които включват деривативен 
инструмент или имат структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания риск.



AM\901763BG.doc 95/150 PE489.463v01-00

BG

структура, която затруднява клиента да 
разбере свързания риск.

Or. de

Обосновка

По дефиниция ПКИПЦК са некомплексни финансови инструменти. Те отговарят на 
всички съществени изисквания в съответствие със сегашната дефиниция съгласно 
член 38 от Директивата за прилагане на ДПФИ и понастоящем за тях се предоставя 
„ключова информация за инвеститорите“, която осигурява тяхната по-добра 
защита. Всяко диференциране между отделните фондове поражда ненужни 
административни разходи и води до „размиване“ на наложилото се като марка 
наименование „ПКИПЦК“, без това да гарантира по-добра защита за 
инвеститорите.

Изменение 305
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 53a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

53a. С цел да се гарантира, че 
финансови консултации се 
предоставят само от лица с 
определено минимално ниво на 
компетентност, държавите членки 
следва да установят система за 
квалификация на всеки, който 
предоставя консултации, независимо 
от канала за разпространение. 
Предвид разликите по отношение на 
пазарите за непрофесионални 
инвеститори и нуждите на 
инвеститорите в отделните 
държави членки, това следва да се 
реши на равнище държава членка.

Or. en

Изменение 306
Kay Swinburne
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Предложение за директива
Съображение 54a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

54a. Най-подходящият подход по 
отношение на пакетите от 
инвестиционни продукти на дребно е 
хоризонталният, така че независимо 
от вида на продукта се прилагат едни 
и същи правила спрямо неговите 
дистрибутори. Във връзка с това 
следва да се осъществи най-високо 
равнище на координация между 
настоящата директива и Директива 
2002/92/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 декември 2002 г. 
относно застрахователното 
посредничество.

Or. en

Изменение 307
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Необходимо е на инвестиционните 
посредници да се наложи ефективно 
задължение за „най-добро изпълнение“, 
за да се осигури, че те изпълняват 
поръчките нарежданията на клиентите 
при условия, които са най-благоприятни 
за клиента. Задължението следва да се 
прилага към посредника, който има 
договорни или агентски задължения към 
клиента.

(58) Необходимо е на инвестиционните 
посредници да се наложи ефективно 
задължение за „най-добро изпълнение“, 
за да се осигури, че те изпълняват 
поръчките нарежданията на клиентите 
при условия, които са най-благоприятни 
за клиента. Задължението следва да се 
прилага към посредника, който има 
договорни или агентски задължения към 
клиента, но следва да се разпростре и 
върху допустимите контрагенти, 
когато действат от името на 
клиент, който също е обвързан от 
задължението за най-добро 
изпълнение.
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Or. en

Изменение 308
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 58a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

58a. С цел да допринесе за по-широка 
основа на акционерите от целия ЕС, 
рамката за най-добро изпълнение 
следва да се подобри за 
непрофесионалните инвеститори, 
така че да имат достъп до по-широк 
кръг от места за изпълнение, на 
разположение понастоящем в ЕС. 
Подобренията в технологиите за 
наблюдение на най-доброто 
изпълнение следва да се вземат 
предвид при прилагането на рамката 
за най-добро изпълнение.

Or. en

Обосновка

След въвеждането на ДПФИ настъпиха значителни технологични подобрения в 
областта на най-доброто изпълнение, като тези преимущества следва да бъдат в 
пълна степен взети под внимание от непрофесионалните инвеститори.

Изменение 309
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните 
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните 
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 
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позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 
изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежегодно да публикуват за всеки клас 
финансови инструменти водещите пет 
места за изпълнение на нареждания на 
клиенти за предходната година.

позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 
изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежегодно да публикуват за всеки клас 
финансови инструменти водещите пет 
места за изпълнение на нареждания на 
клиенти за предходната година, освен 
ако не са избрали да изпълняват 
нареждания само на първичната 
борса, и да вземат предвид тази 
информация и информацията 
относно качеството на изпълнение, 
публикувана от местата за търговия, 
в своите политики относно най-
доброто изпълнение.

Or. en

Изменение 310
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните 
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 
позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 

(60) Информацията, която се предоставя 
на клиентите от инвестиционните
посредници относно политиките им за 
изпълнение на нареждания, е често 
обобщена и стандартна, като не 
позволява на клиентите да разберат 
начина на изпълнение на нареждането и 
да проверят дали предприятието 
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изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежегодно да публикуват за всеки клас 
финансови инструменти водещите пет 
места за изпълнение на нареждания на 
клиенти за предходната година.

изпълнява задължението си за 
изпълнение на нареждания при най-
благоприятните условия за своите 
клиенти. За да се подобри защитата на 
инвеститорите е целесъобразно да се 
уточнят принципите, съгласно които 
инвестиционните посредници 
предоставят на своите клиенти 
информация относно политиките си за 
изпълнение на нареждания, и да се 
изиска от инвестиционните посредници 
ежемесечно да публикуват за всеки 
клас финансови инструменти водещите 
пет места за изпълнение на нареждания 
на клиенти за предходната година и 
подробен анализ на качеството на 
изпълнение на нареждания.

Or. en

Обосновка

Ежегодното публикуване не е достатъчно често с оглед на предоставяне на 
инвеститорите на съответната информация относно качеството на изпълнение на 
нареждания за даден инвестиционен посредник.

Изменение 311
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Когато създава делови 
отношения с клиента, 
инвестиционният посредник може 
същевременно да поиска от клиента 
или от потенциалния клиент 
неговото съгласие за политиката на 
изпълнение на нарежданията, както 
и за възможността неговите поръчки 
да се изпълняват извън регулиран 
пазар, МСТ, ОСТ или систематичен 
участник.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Нарежданията се изпълняват на места за търговия, които са част от категория 
съгласно ДПФИ.

Изменение 312
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Когато създава делови отношения с 
клиента, инвестиционният посредник 
може същевременно да поиска от 
клиента или от потенциалния клиент 
неговото съгласие за политиката на 
изпълнение на нарежданията, както и за 
възможността неговите поръчки да се 
изпълняват извън регулиран пазар, 
МСТ, ОСТ или систематичен участник.

(61) Когато създава делови отношения с 
клиента, инвестиционният посредник 
може същевременно да поиска от 
клиента или от потенциалния клиент 
неговото съгласие за политиката на 
изпълнение на нарежданията, както и за 
възможността неговите поръчки да се 
изпълняват извън регулиран пазар, МСТ 
или систематичен участник.

Or. en

Изменение 313
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Финансовата криза показа, че 
професионалните клиенти невинаги са 
способни да оценят риска от 
инвестициите си. И макар да е извън 
съмнение, че правилата за 
осъществяване на стопанска дейност 
следва да се прилагат най-вече с цел 
защита на най-уязвимите инвеститори, 
би било целесъобразно да бъдат 
преразгледани изискванията, 

(67) Финансовата криза показа, че 
професионалните клиенти невинаги са 
способни да оценят риска от 
инвестициите си. И макар да е извън 
съмнение, че правилата за 
осъществяване на стопанска дейност 
следва да се прилагат най-вече с цел 
защита на най-уязвимите инвеститори, 
би било целесъобразно да бъдат 
преразгледани изискванията, 
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приложими към всички категории 
клиенти. За тази цел е необходимо 
изискванията за предоставяне на 
информация да обхванат и отношенията 
с подходящите контрагенти. По-
специално съответните изисквания 
следва да се отнасят до защитата на 
финансовите инструменти и средствата 
на клиентите, както и до предоставяне 
на информация и докладване относно 
по-сложните финансови инструменти и 
сделки. За по-доброто класифициране 
на общините и местните публични 
органи е целесъобразно те да бъдат 
недвусмислено изключени от списъка с 
подходящи контрагенти и от списъка с 
клиенти, които се считат за 
професионални клиенти, като все пак 
им бъде позволено да бъдат 
третирани като професионални 
клиенти при поискване.

приложими към всички категории 
клиенти. За тази цел е необходимо 
изискванията за предоставяне на 
информация да обхванат и отношенията 
с подходящите контрагенти. По-
специално съответните изисквания 
следва да се отнасят до защитата на 
финансовите инструменти и средствата 
на клиентите, както и до предоставяне 
на информация и докладване относно 
по-сложните финансови инструменти и 
сделки. За по-доброто класифициране 
на общините и местните публични 
органи е целесъобразно те да бъдат 
недвусмислено изключени от списъка с 
подходящи контрагенти и от списъка с 
клиенти, които се считат за 
професионални клиенти.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 314
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Услугите, предоставяни в Съюза 
от предприятия от трети държави, 
са предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия 
не се ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и 
установяване извън държавата 

заличава се
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членка, в която са установени. 
Целесъобразно е да бъде въведена обща 
регулаторна рамка за целия Съюз. 
Режимът следва да хармонизира 
съществуващата разпокъсани рамка, 
да гарантира сигурността и 
унифицираното третиране на 
предприятията от трети държави, 
имащи достъп до пазара на Съюза, да 
гарантира, че Комисията е извършила 
оценка на еквивалентността по 
отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третите 
държави, както и да осигури 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, ползващи 
услугите на предприятия от трети 
държави.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата от директивата е преместена в регламента.

Изменение 315
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
предприятия от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Целесъобразно е да бъде 
въведена обща регулаторна рамка за 
целия Съюз. Режимът следва да 
хармонизира съществуващата 

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
инвестиционни посредници и пазарни 
оператори от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Целесъобразно е да бъде 
въведена обща регулаторна рамка за 
целия Съюз. Режимът следва да 
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разпокъсани рамка, да гарантира 
сигурността и унифицираното 
третиране на предприятията от трети 
държави, имащи достъп до пазара на 
Съюза, да гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на еквивалентността 
по отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третите държави, 
както и да осигури съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, 
ползващи услугите на предприятия от 
трети държави.

хармонизира съществуващата 
разпокъсани рамка, да гарантира 
сигурността и унифицираното
третиране на инвестиционните 
посредници и пазарните оператори от 
трети държави, имащи достъп до пазара 
на Съюза, да гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на еквивалентността 
по отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третите държави, 
както и да осигури съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, 
ползващи услугите на инвестиционни 
посредници и пазарни оператори от 
трети държави.
(Това изменение се прилага за целия 
текст. Неговото приемане ще изисква 
извършването на съответните 
промени.)

Or. en

Обосновка

Това предложение има за цел да гарантира, че ДПФИ установява адекватен режим за 
инвестиционните посредници и пазарните оператори от трети държави, а не режим, 
който обхваща само някои услуги, предоставяни от инвестиционните посредници. 
Този режим би гарантирал, че всички услуги, предлагани от инвестиционни 
посредници и пазарни оператори от трети държави, получили достъп до ЕС, се 
включват в приложното поле на ДПФИ. Новите предложения трябва ясно да 
заявяват какви правила се прилагат по отношение на тези пазарни оператори и кои 
правила на ЕС няма да се прилагат, ако има такива.

Изменение 316
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
предприятия от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
предприятия от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
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съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Целесъобразно е да бъде 
въведена обща регулаторна рамка за 
целия Съюз. Режимът следва да 
хармонизира съществуващата 
разпокъсани рамка, да гарантира 
сигурността и унифицираното 
третиране на предприятията от трети 
държави, имащи достъп до пазара на
Съюза, да гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на еквивалентността 
по отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третите
държави, както и да осигури 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, ползващи 
услугите на предприятия от трети 
държави.

съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Въпреки че държавите 
членки следва да могат да запазят 
тези режими и изисквания, 
целесъобразно е да бъде въведена обща 
регулаторна рамка за целия Съюз, за да 
се даде възможност на предприятията 
от трети държави, открили свой клон в
Съюза, да предоставят услуги и да 
извършват дейност в Съюза чрез този 
клон, като той следва да е лицензиран 
от компетентните органи в 
държавата членка, и наред с другото, 
Комисията следва да е извършила 
оценка на еквивалентността по 
отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третата 
държава. Целесъобразно е също така 
общата рамка да дава възможност на 
предприятията от трети държави 
да предоставят услуги или дейности 
на допустими контрагенти, 
установени в държава членка, и по 
друг начин, освен чрез клон в тази 
държава членка, без да се изисква 
лицензиране в държавата членка или 
регистрация от ЕОПЦК. 
Предприятията от трети държави, 
които желаят да получат 
възможност да предоставят услуги 
или дейности на по същество 
професионални клиенти в Съюза 
следва да могат да направят това, 
ако се регистрират в ЕОПЦК и (наред 
с другото) ако Комисията е 
извършила оценка на 
еквивалентността по отношение на 
регулаторната и надзорната рамка на
третата държава.

Or. en
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Обосновка

Много инвестиционни услуги и дейности се предоставят в контекста на 
продължителни взаимоотношения между предприятието и съответния клиент. Ако 
на предприятията от трети държави ефективно се забрани да предоставят 
информация и проучвания на съществуващите си клиенти, това неоправдано би 
ограничило достъпа на инвеститорите и контрагентите от ЕС до услугите, 
предоставяни от предприятията от трети държави. Предприятие от трета 
държава може да предостави информация или маркетингови материали на лице от 
ЕС при поискване от негова страна.

Изменение 317
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
предприятия от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Целесъобразно е да бъде 
въведена обща регулаторна рамка за 
целия Съюз. Режимът следва да 
хармонизира съществуващата 
разпокъсани рамка, да гарантира 
сигурността и унифицираното 
третиране на предприятията от трети 
държави, имащи достъп до пазара на 
Съюза, да гарантира, че Комисията е 
извършила оценка на еквивалентността 
по отношение на регулаторната и 
надзорната рамка на третите държави, 
както и да осигури съпоставимо ниво на 
защита на инвеститорите в ЕС, 
ползващи услугите на предприятия от 
трети държави.

(72) Услугите, предоставяни в Съюза от 
предприятия от трети държави, са 
предмет на национални режими и 
изисквания. Между тези режими 
съществуват съществени разлики и 
лицензираните по тях предприятия не се 
ползват от правото на свободно 
предоставяне на услуги и установяване 
извън държавата членка, в която са 
установени. Целесъобразно е да бъде 
въведена обща регулаторна рамка за 
целия Съюз. Режимът следва да 
хармонизира съществуващата 
разпокъсани рамка, да гарантира 
сигурността и унифицираното 
третиране на предприятията от трети 
държави, имащи достъп до пазара на 
Съюза, да гарантира, че Комисията е 
извършила ефективна оценка на 
еквивалентността по отношение на 
регулаторната и надзорната рамка на 
третите държави, както и да осигури 
съпоставимо ниво на защита на 
инвеститорите в ЕС, ползващи услугите 
на предприятия от трети държави. От 
изключително значение е 
предприятията от трети държави 
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да продължат да имат достъп да 
пазарите на ЕС, без неоснователни 
прегради.

Or. en

Изменение 318
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата 
държава следва да съществуват 
надлежни споразумения за 
сътрудничество. Клонът следва да 
разполага неограничено с необходимия 
начален капитал. След като бъде 
лицензиран, клонът подлежи на 
надзор в държавата членка, в която е 
бил открит; предприятие от трета 
държава следва да може да 
предоставя услуги в други държави 
членки чрез свой клон, който е бил 
лицензиран и подлежи на надзор, при 
спазване на процедура за уведомяване. 
Предоставянето на услуги без клон 
следва да бъде позволено единствено 
на подходящите контрагенти. То 
подлежи на регистрация от страна 
на ЕОЦКП и е обект на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентния орган на третата 
държава следва да съществуват 
надлежни споразумения за 
сътрудничество.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Разпоредбата от директивата е прехвърлена в регламента.

Изменение 319
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза.
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който 
е бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на 
услуги без клон следва да бъде 
позволено единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

(73) Предприятията от трети 
държави, които учредяват свой клон в 
Съюза съгласно общата рамка на 
Съюза за клоновете, следва да могат 
да предоставят услуги и дейности в
Съюза на непрофесионални клиенти 
чрез клона, но това не следва да 
възпрепятства непрофесионалния 
клиент да получава услуги от 
предприятие от трета държава
изключително по своя собствена 
инициатива, или да получава услуги 
извън Съюза (или съгласно съответен 
национален режим). Откриването на 
клон подлежи на лицензиране и надзор 
в Съюза. Между съответния 
компетентен орган и компетентния 
орган на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество. Клонът следва да 
разполага неограничено с необходимия 
начален капитал. След като бъде 
лицензиран, клонът подлежи на надзор в 
държавата членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки, при спазване на 
процедура за уведомяване. След 
лицензирането предоставянето на 
услуги в Съюза от предприятие на 
трета държава без клон следва да 
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бъде позволено единствено на 
подходящите контрагенти и на 
професионалните клиенти. То 
подлежи на регистрация от страна на 
ЕОЦКП и е обект на надзор в третата 
държава. Между ЕОЦКП и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Когато става въпрос за професионални клиенти, следва да се прилага становището 
съгласно Директивата за АИФ — би трябвало да е достатъчно назначаването на 
законен представител. Физическото присъствие под формата на клон не е 
необходимо.

Изменение 320
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 

(73) Предприятията от трети 
държави, които откриват свой клон в 
Съюза съгласно общата рамка на 
Съюза за клоновете, следва да могат 
да предоставят услуги и дейности в
Съюза на непрофесионални клиенти 
чрез клона, но това не следва да 
възпрепятства непрофесионалния 
клиент да получава услуги от 
предприятие от трета държава 
изключително по своя собствена 
инициатива, или да получава услуги 
извън Съюза (или съгласно съответен 
национален режим). Откриването на 
клон подлежи на лицензиране и надзор 
в Съюза. Между съответния 
компетентен орган и компетентния 
орган на третата държава следва да 
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бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на 
услуги без клон следва да бъде 
позволено единствено на 
подходящите контрагенти. То
подлежи на регистрация от страна 
на ЕОЦКП и е обект на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентния орган на третата 
държава следва да съществуват 
надлежни споразумения за 
сътрудничество.

съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество. След като бъде 
лицензиран, клонът подлежи на надзор в 
държавата членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на трансгранични услуги на предприятие, лицензирано съгласно 
ДПФИ, не следва да е свързано с допълнително изискване за лицензиране. В допълнение, 
в много случаи лицензирано предприятие от ЕС е посредник по съответната сделка, 
например когато клиент от ЕС нарежда на предприятие от ЕС да действа като 
негов представител, за да изпълнява сделки на пазар на трета държава чрез 
предприятие от трета държава. При тези обстоятелства не следва да се счита, че 
непрякото предоставяне на услуги на клиента от ЕС се извършва на територията на 
ЕС.

Изменение 321
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 

(73) Освен ако свързаните със 
законодателството и надзора правила 
на трета държава, в която е 
лицензирано предприятие от трета 
държава, не са еквивалентни с 
изискванията на ЕС, предоставянето 
на услуги на непрофесионални клиенти 
следва винаги да е обвързано с 
изискване за откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
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неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти и професионални 
клиенти. То подлежи на регистрация от 
страна на ЕОЦКП и е обект на надзор в 
третата държава. Между ЕОЦКП и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество.

Or. en

Изменение 322
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални и професионални 
клиенти следва винаги да е обвързано с 
изискване за откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
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неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Професионалните клиенти трябва да бъдат изрично включени в текста, като за 
професионалните и непрофесионалните клиенти трябва да се прилагат едни и същи 
изисквания във връзка с клоновете и лицензирането. Целта на включването на 
професионалните клиенти е да бъдат избегнати законодателните пропуски и да се 
гарантира, че „професионалните инвеститори“ не се третират като „допустими 
контрагенти“.

Изменение 323
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
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компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти и професионални 
инвеститори. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 324
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на клон в Съюза. 
Откриването на клон подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 
следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 

(73) Предоставянето на услуги на 
непрофесионални клиенти следва 
винаги да е обвързано с изискване за 
откриване на дъщерно дружество в
Съюза. Откриването на клон с цел 
предоставяне на услуги на 
професионални клиенти подлежи на 
лицензиране и надзор в Съюза. Между 
съответния компетентен орган и 
компетентния орган на третата държава 



AM\901763BG.doc 113/150 PE489.463v01-00

BG

Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

следва да съществуват надлежни 
споразумения за сътрудничество. 
Клонът следва да разполага 
неограничено с необходимия начален 
капитал. След като бъде лицензиран, 
клонът подлежи на надзор в държавата 
членка, в която е бил открит; 
предприятие от трета държава следва да 
може да предоставя услуги в други 
държави членки чрез свой клон, който е 
бил лицензиран и подлежи на надзор, 
при спазване на процедура за 
уведомяване. Предоставянето на услуги 
без клон следва да бъде позволено 
единствено на подходящите 
контрагенти. То подлежи на 
регистрация от страна на ЕОЦКП и е 
обект на надзор в третата държава. 
Между ЕОЦКП и компетентния орган 
на третата държава следва да 
съществуват надлежни споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Клонът не предоставя достатъчно равнище на защита на непрофесионалните 
инвеститори.

Изменение 325
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по 

заличава се
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тяхна собствена изрична 
инициатива. Когато предприятие от 
трета държава предоставя услуги, 
които са по изричната инициатива 
на установено в Съюза лице, се счита, 
че услугите не се предоставят на 
територията на Съюза. Когато 
предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 
потенциални клиенти или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, 
която се предоставя по изрична 
инициатива на клиента.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата от директивата е преместена в регламент.

Изменение 326
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена изрична инициатива.
Когато предприятие от трета 
държава предоставя услуги, които са 
по изричната инициатива на 
установено в Съюза лице, се счита, че 
услугите не се предоставят на 
територията на Съюза. Когато 
предприятие от трета държава 

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава.
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отправя покани към клиенти или 
потенциални клиенти или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, 
която се предоставя по изрична 
инициатива на клиента.

Or. en

Изменение 327
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена изрична инициатива. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги, които са по 
изричната инициатива на установено в 
Съюза лице, се счита, че услугите не се 
предоставят на територията на Съюза. 
Когато предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 
потенциални клиенти или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, която 
се предоставя по изрична инициатива на 
клиента.

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги или дейности 
в Съюза от предприятия от трети 
държави, не следва да засяга 
възможността установените в Съюза 
лица да получават инвестиционни 
услуги или дейности от предприятия от 
трета държава по тяхна собствена 
изрична инициатива, както и 
възможността инвестиционните 
посредници, лицензирани съгласно 
настоящата директива или 
кредитните институции, 
лицензирани в съответствие с 
Директива 2006/48/ЕО, които 
предоставят инвестиционни услуги 
или дейности, да получават 
инвестиционни услуги или дейности 
от предприятия от трета държава 
или клиентите на тези 
инвестиционни посредници и 
кредитни институции да получават 
инвестиционни услуги или дейности 
от предприятия от трета държава 
чрез посредничеството на 
споменатите инвестиционни 
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посредници и кредитни институции, 
както и лица, установени в Съюза, да 
получават инвестиционни услуги или 
дейности от предприятия от трета 
държава, когато тези услуги или 
дейности се предоставят извън 
Съюза. Когато предприятие от трета 
държава предоставя услуги или 
дейности, които са по изричната 
инициатива на установено в Съюза 
лице, се счита, че услугите или 
дейностите не се предоставят на 
територията на Съюза. Когато 
предприятие от трета държава отправя 
покани към клиенти или потенциални 
клиенти, или рекламира инвестиционни 
услуги или дейности, заедно с други 
спомагателни услуги в Съюза (извън 
контекста на продължаващи 
взаимоотношения между 
предприятието от трета държава и 
съответното лице във връзка с 
предоставянето на тези услуги или 
дейности), това не се счита за услуга 
или дейност, която се предоставя по 
изрична инициатива на клиента. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги или дейности на 
или чрез посредничеството на 
инвестиционен посредник, лицензиран 
в съответствие с настоящата 
директива или на кредитна 
институция, лицензирана в 
съответствие с Директива 
2006/48/ЕО, която предоставя 
инвестиционни услуги или дейности, 
се счита, че услугите или дейностите 
на предприятието от трета държава 
не се предоставят на територията 
на Съюза. Инвестиционният 
посредник, който осъществява 
функцията на посредник, продължава 
да носи задължението да осигури на 
клиента защитата съгласно 
настоящата директива, приложима 
към услугата, която е предоставил на 
клиента. Когато установено в Съюза 
лице напусне Съюза, за да получи 



AM\901763BG.doc 117/150 PE489.463v01-00

BG

услуги или дейности, предоставени от 
предприятие от трета държава, или 
когато същинското изпълнение от 
страна на предприятието от трета 
държава се извършва извън Съюза, се 
счита, че услугите или дейностите не 
се предоставят на територията на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Ако на предприятията от трета държава ефективно се забрани да предоставят 
например информация и проучвания на съществуващите си клиенти, това 
неоправдано би ограничило достъпа на инвеститорите и контрагентите от ЕС до 
услугите, предоставяни от предприятия от трета държава. В допълнение следва да 
се подчертае, че предприятията от трета държава могат да предоставят 
информация или маркетингови материали на лице в ЕС при поискване от негова 
страна.

Изменение 328
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена изрична инициатива. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги, които са по 
изричната инициатива на установено в 
Съюза лице, се счита, че услугите не се 
предоставят на територията на Съюза. 
Когато предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да се 
ползват от инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена инициатива. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги, които са по 
инициатива на установено в Съюза 
лице, се счита, че услугите не се 
предоставят на територията на Съюза. 
Когато предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 
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потенциални клиенти или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, която 
се предоставя по изрична инициатива 
на клиента.

потенциални клиенти, или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза извън контекста на 
съществуващи взаимоотношения, 
които изискват продължаващо 
изпълнение от страна на 
предприятието към клиента, това не 
се счита за услуга, която се предоставя 
по инициатива на клиента.

Or. en

Обосновка

Много инвестиционни услуги и дейности се предоставят в контекста на вече 
съществуващи взаимоотношения между предприятието и клиента. Ако на 
предприятията от трета държава ефективно се забрани да предоставят например 
информация и проучвания на съществуващите си клиенти, това неоправдано би 
ограничило достъпа на инвеститорите и контрагентите от ЕС до услугите, 
предоставяни от предприятия от трета държава.

Изменение 329
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засяга възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена изрична инициатива. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги, които са по 
изричната инициатива на установено в 
Съюза лице, се счита, че услугите не се 
предоставят на територията на Съюза. 
Когато предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 

(74) Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, които 
не отговарят на критериите за 
еквивалентност, не следва да засяга 
възможността установените в Съюза 
непрофесионални клиенти да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по тяхна 
собствена изрична инициатива. Когато 
предприятие от трета държава 
предоставя услуги, които са по 
изричната инициатива на установен в 
Съюза непрофесионален клиент, се 
счита, че услугите не се предоставят на 
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потенциални клиенти или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, която 
се предоставя по изрична инициатива на 
клиента.

територията на Съюза. Когато 
предприятие от трета държава отправя 
покани към клиенти или потенциални 
клиенти или рекламира инвестиционни 
услуги или дейности, заедно с други 
спомагателни услуги в Съюза, това не се 
счита за услуга, която се предоставя по 
изрична инициатива на клиента.

Or. en

Изменение 330
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 74a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

74a. При установяването на 
ефективни режими относно 
еквивалентността на трети 
държави, те следва да се свеждат до 
разпоредбите, относно които е 
постигнато съгласие на 
международни форуми като Г-20. 
Въпреки че правилата относно 
задълженията във връзка с 
търговията с деривати следва да се 
стремят към възможно най-голяма 
степен на координация помежду си в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
.../...(РЕПИ), много от частите на 
настоящата директива са извън 
обхвата на ангажиментите на Г-20 и 
не са насочени към стабилност на 
финансовата система, следователно 
може би не са подходящи за пряко 
приемане от страна на трети 
държави.

Or. en
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Изменение 331
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 74б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

74б. Когато се извършва оценка на 
еквивалентността по отношение на 
трета държава, Комисията следва да 
гарантира, че тя следва подход, 
който дава приоритет на най-
големите търговски партньори на ЕС, 
като отлага извършването на 
оценката на държавите, които имат 
само няколко предприятия с достъп 
до пазарите на ЕС, за периода след 
извършване на оценката на по-
значимите пазари.

Or. en

Обосновка

Изменението съответства на предложеното от докладчика изменение относно 
преходните разпоредби, които следва да се прилагат спрямо третите държави, 
докато те изчакват извършването на оценка за еквивалентност.

Изменение 332
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 74в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

74в. За предприятие от трета 
държава не следва да съществува 
изискване за лицензиране или 
регистрация в ЕС, когато предоставя 
услуги по инициатива на клиент от 
ЕС, ако то предоставя услуги 
единствено на лицензирани съгласно 
ДПФИ предприятия или ако 
съответните услуги се предоставят 
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само извън ЕС.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е необходима с цел гарантиране на достъпа на предприятията от ЕС 
до пазарите на трети държави, тъй като някои държави никога няма да достигнат 
равнище на еквивалентност с ЕС, но се налага да ползват местни субекти, за да 
извършват определени дейности.

Изменение 333
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Разрешението за опериране на 
регулиран пазар би следвало да обхваща 
всички дейности, които са пряко 
свързани с излагането, обработката, 
изпълнението, потвърждаването и 
съобщаването на поръчки, от момента, в
който тези поръчки са получени от 
регулирания пазар, до момента, в който 
те са предадени за последващо 
финализиране, както и дейности, които 
са свързани с приемането на финансови 
инструменти за търговия. То следва да 
обхваща и сделки, сключени чрез 
посредничеството на определени маркет 
мейкъри, назначени от регулирания 
пазар, и които са предприети чрез 
неговите системи и в съответствие с 
правилата, управляващи тези системи. 
Не всички сделки, сключени от 
членовете или участниците в регулиран 
пазар или МСТ или ОСТ, следва да 
бъдат считани като сключени чрез 
системите на регулиран пазар, МСТ или 
ОСТ. Сделките, които членове или 
участници сключват на двустранна 
основа, и които не съблюдават всички 
задължения, установени за регулирания 

(75) Разрешението за опериране на 
регулиран пазар би следвало да обхваща 
всички дейности, които са пряко 
свързани с излагането, обработката, 
изпълнението, потвърждаването и 
съобщаването на поръчки, от момента, в 
който тези поръчки са получени от 
регулирания пазар, до момента, в който 
те са предадени за последващо 
финализиране, както и дейности, които 
са свързани с приемането на финансови 
инструменти за търговия. То следва да 
обхваща и сделки, сключени чрез 
посредничеството на определени маркет 
мейкъри, назначени от регулирания 
пазар, и които са предприети чрез 
неговите системи и в съответствие с 
правилата, управляващи тези системи. 
Не всички сделки, сключени от 
членовете или участниците в регулиран 
пазар или МСТ, следва да бъдат считани 
като сключени чрез системите на 
регулиран пазар или МСТ. Сделките, 
които членове или участници сключват 
на двустранна основа, и които не 
съблюдават всички задължения, 
установени за регулирания пазар или 
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пазар, МСТ или ОСТ съгласно 
настоящата директива, следва да се 
считат като сделки, сключени извън 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ за 
целите на определението на 
систематичен участник. В този случай 
задължението на инвестиционните 
посредници да публикуват 
обвързващите котировки би следвало да 
се прилага, ако са изпълнени условията, 
определени в настоящата директива.

МСТ съгласно настоящата директива, 
следва да се считат като сделки, 
сключени извън регулиран пазар или
МСТ за целите на определението на 
систематичен участник. В този случай 
задължението на инвестиционните 
посредници да публикуват 
обвързващите котировки би следвало да 
се прилага, ако са изпълнени условията, 
определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 334
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на
доставчиците, действащи по
предварително определени и
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане
на високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара.

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от данни за пазара. 
Предвиденото решение се основава на 
лицензиране на одобрени правила за 
публикация(ОПП), за да се гарантира 
предоставянето на последователна и
точна информация за пазара от 
страна на регулираните пазари, МСТ, 
ОСТ, СУ, предприятията, които 
извършват извънборсови сделки с 
крайни потребители и доставчиците 
на данни, извършващи това по
занятие, като всички те 
впоследствие могат да се конкурират
на търговски начала помежду си за 
предоставяне на високотехнологични и 
иновативни решения, които ще бъдат 
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възможно най-полезни за пазара.

Or. en

Обосновка

Предложеното решение на търговска основа относно данните за пазара ще доведе до 
предоставяне на точни и приемливи в ценово отношение консолидирани данни, само 
ако ЕОПЦК издаде общи европейски стандарти относно данните и ако след това 
качеството и последователността на данните се гарантира от одобрени правила за 
публикация (ОПП), които да публикуват информацията.

Изменение 335
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на 
консолидираните отчети за капиталови 
инструменти следва да се повиши 
интеграцията на европейския пазар и да 
се улесни достъпа на участниците на 
пазара до консолидиран набор от 
налична информация за прозрачността 
на сделките. Предвиденото решение се
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане 
на високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно 
най-полезни за пазара.

(78) С въвеждането на консолидирани
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките на разумни в сравнение със 
себестойността му цени. 
Предвиденото решение ще се управлява 
от единен субект. Тази организация 
ще бъде търговско предприятие, 
определяно след търг веднъж на три 
години въз основа на стойността и 
качествата на офертата му, 
представена на Европейската 
комисия.

Or. en

Изменение 336
Kay Swinburne
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Предложение за директива
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С въвеждането на търговски
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара.

(78) С въвеждането на всеобхватни
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара. Чрез изискването 
всички доставчици на консолидирани 
отчети да консолидират данните за 
ОПП ще се гарантира, че 
конкуренцията ще се съсредоточи в 
услугите за клиентите, а не в обхвата 
на предоставяните данни.

Or. en

Изменение 337
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 

(78) С въвеждането на търговски 
решения в областта на консолидираните 
отчети за капиталови инструменти 
следва да се повиши интеграцията на 
европейския пазар и да се улесни 
достъпа на участниците на пазара до 
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консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара.

консолидиран набор от налична 
информация за прозрачността на 
сделките. Предвиденото решение се 
основава на лицензиране на 
доставчиците, действащи по 
предварително определени и 
контролирани параметри, които се 
конкурират помежду си за постигане на 
високотехнологични и иновативни 
решения, които ще бъдат възможно най-
полезни за пазара. В случай че 
търговските решения не успеят да 
осигурят ефективни консолидирани 
отчети за капиталови инструменти, 
Европейската комисия следва да 
представи обществено решение за 
консолидирани отчети за капиталови 
инструменти, което да може да 
постигне ефективна прозрачност 
след сключване на сделките.

Or. en

Изменение 338
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 78a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

78a. Предвид системния риск, който 
пораждат синтетичните търгувани 
на борсата фондове (ETF) и тяхното 
ползване от непрофесионалните 
клиенти, е изключително важно да се 
осигури по-голяма прозрачност за 
инвеститорите в такива продукти. 
Разпоредбите относно 
консолидираните отчети за 
капиталови инструменти следва да се 
прилагат и за подобните на 
капиталовите инструменти, по-
специално за търгуваните на борсата 
фондове.
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Or. en

Обосновка

Въпреки че изглежда, че разпоредбите относно консолидираните отчети за 
капиталови инструменти се разпростират и върху подобните на тях инструменти, 
необходимо е това да се заяви изрично, особено предвид силно нарасналото през 
последните години ползване на търгувани на борсата фондове от страна на 
непрофесионалните инвеститори.

Изменение 339
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) На проведената на 25 септември 
2009 г. среща на високо равнище на Г-
20 в Питсбърг бе постигнато съгласие за 
подобряване на регулирането, 
функционирането и прозрачността на 
финансовите и стоковите пазари с цел 
справяне с прекомерната нестабилност 
на цените на стоките. В съобщенията на 
Комисията относно по-добре 
функционираща верига на предлагането 
на храни в Европа и относно 
посрещането на предизвикателствата, 
свързани със стоковите пазари и 
суровините, съответно от 28 октомври 
2009 г. и от 2 февруари 2011 г., бяха 
посочени мерките, които следва да 
бъдат взети в рамките на прегледа на 
Директива 2004/39/EО.

(83) На проведената на 25 септември 
2009 г. среща на високо равнище на Г-
20 в Питсбърг бе постигнато съгласие за 
подобряване на регулирането, 
функционирането и прозрачността на 
финансовите и стоковите пазари с цел 
справяне с прекомерната нестабилност 
на цените на стоките. В съобщенията на 
Комисията относно по-добре 
функционираща верига на предлагането 
на храни в Европа и относно 
посрещането на предизвикателствата, 
свързани със стоковите пазари и 
суровините, съответно от 28 октомври 
2009 г. и от 2 февруари 2011 г., бяха 
посочени мерките, които следва да 
бъдат взети в рамките на прегледа на 
Директива 2004/39/EО. Докладът на 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа (IOSCO) 
от септември 2011г. относно 
„Принципи за регулиране и надзор на 
пазарите на стокови деривати“ цели 
да даде своя принос, за да се 
гарантира, че физическите пазари на 
стокови деривати изпълняват своите 
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основни функции за установяване на 
цената и намаляване на риска, като 
функционират без манипулация и 
свързани със злоупотреби схеми за 
търговия, като IOSCO подчертава 
важното значение на прозрачността.

Or. en

Обосновка

Тъй като стоковите пазари са до известна степен глобално свързани е нужно да се 
вземе под внимание работата на IOSCO и публикуваните от нея препоръки. 
Споменатият доклад съдържа препоръки, насочени към гарантиране на изпълнението 
на основните функции на физическите пазари на стокови деривати за установяване 
на цените и намаляване на риска, без манипулации и злоупотреби в търговията. 
Принципите са в помощ на съответните органи при установяването на подходящ 
подход за извършване на регулаторна дейност и надзор.

Изменение 340
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 83a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

83a. През април 2011 г. работната 
група на IOSCO за пазарите на 
стокови фючърси официално докладва 
пред Борда за финансова стабилност, 
като заяви следното: 
„Правомощията за намеса следва да 
включват официални правомощия за 
управление на позиции, право за 
определяне на предварителни 
ограничения за позициите, когато е 
необходимо, право да се предприемат 
мерки спрямо позиции, които 
евентуално биха могли да застрашат 
правилното функциониране на пазара, 
независимо от етапа на сделката, 
правомощия за налагане на 
ограничения в движението на цените 
за определени периоди (например в 
рамките на деня), както и да се спира 
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или ограничава търговията за 
определени периоди, като всяка от 
изброените мерки ще се планира и 
прилага внимателно в контекста на 
всеки конкретен пазар на стокови 
фючърси“.

Or. en

Обосновка

Както IOSCO, така и Г-20 са свършили значителна работа в областта на стоковите 
деривати. Следва да й се отдаде дължимото внимание и да се включи в ДПФИ, така 
че препоръките на експертите в тази област да бъдат следвани и да се постигне 
възможно най-голяма координация в световен мащаб.

Изменение 341
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 83б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

83б. Този подход бе официално приет 
от министрите на земеделието на 
страните от Г-20 чрез декларацията 
им от Париж на 23 юни 2011 г., в 
която се заявява: „Подкрепяме 
изразеното на срещата във 
Вашингтон на 14—15 април 2011 г. 
становище на министрите на 
финансите и на управителите на 
централните банки на страните от 
Г-20, в което се подчертава 
необходимостта участниците на 
пазарите за стокови деривати да са 
обект на подходящо регулиране и 
надзор, като призоваваме за по-голяма 
прозрачност както на валутните 
пазари, така и на пазарите на 
деривати, както бе препоръчано от 
IOSCO, и очакваме завършването на 
препоръките на IOSCO до септември 
2011 г. относно регулирането и 
надзора в тази област, особено с оглед
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на разрешаване на въпроса за 
пазарните злоупотреби и 
манипулация, например чрез 
официално установени правомощия за 
управление на позиции, включително 
за налагане на предварителни 
ограничения по отношение на 
позициите, ако е необходимо, както и 
други правомощия за намеса“.

Or. en

Обосновка

Както IOSCO, така и Г-20 са свършили значителна работа в областта на стоковите 
деривати. Следва да й се отдаде дължимото признание и да се включи в ДПФИ, така 
че препоръките на експертите в тази област да бъдат следвани и да се постигне 
възможно най-голяма координация в световен мащаб.

Изменение 342
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 83в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

83в. През септември 2011 г. IOSCO 
изложи своите „Принципи за 
регулиране и надзор на пазарите на 
стокови деривати“, които обхващат: 
принципи за сключване на сделките; 
принципи за надзор на пазарите на 
стокови деривати; принципи за 
справяне с неправилно 
функциониращи пазари на стокови 
деривати, включително правомощия 
за управление на позиции, към които 
спада правото за определяне на 
ограничения за позициите; принципи 
за прилагане и за споделяне на 
информация; принципи за 
подобряване на процеса на 
установяване на цените на пазарите 
на стокови деривати.
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Or. en

Обосновка

Както IOSCO, така и Г-20 са свършили значителна работа в областта на стоковите 
деривати. Следва да й се отдаде дължимото внимание и да се включи в ДПФИ, така 
че препоръките на експертите в тази област да бъдат следвани и да се постигне 
възможно най-голяма координация в световен мащаб.

Изменение 343
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 83г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

83г. Принципите на IOSCO бяха 
впоследствие подкрепени на срещата 
на високо равнище на Г-20 в Кан на 4 
ноември 2011 г., където бе заявено, че 
„[като] част от програмата ни за 
финансова регулация, се обявяваме в 
подкрепа на препоръките на IOSCO за 
подобряване на регулирането и 
надзора на пазарите на стокови 
деривати. Изразяваме съгласие, че на 
пазарните регулатори следва да се 
предоставят ефективни правомощия 
за намеса с цел предотвратяване на 
пазарни злоупотреби. По-специално, 
те следва да притежават и 
упражняват официални правомощия 
за управление на позиции наред с други 
правомощия за намеса, включително 
на правото да определят 
предварителни ограничения за 
позициите, когато е необходимо“.

Or. en

Обосновка

Както IOSCO, така и Г-20 са свършили значителна работа в областта на стоковите 
деривати. Следва да й се отдаде дължимото внимание и да се включи в ДПФИ, така 
че препоръките на експертите в тази област да бъдат следвани и да се постигне 
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възможно най-голяма координация в световен мащаб.

Изменение 344
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Правомощията, предоставени на 
компетентните органи, следва да бъдат 
допълнени от изрични правомощия, с 
които лицата да бъдат задължени да 
предоставят информация по 
отношение на размера и целта на 
позициите в договори за деривати, 
свързани със стоки, както и да 
предприемат мерки за намаляване на 
позициите в договори за деривати.

(84) Правомощията, предоставени на 
компетентните органи, следва да бъдат 
допълнени от изрични правомощия 
лицата редовно да получават
информация по отношение на размера и 
целта на позициите в договори за 
деривати, свързани със стоки, както и да 
предприемат мерки за намаляване на 
позициите в договори за деривати.

Or. en

Изменение 345
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или 
на клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки. 
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на 
отделни сделки, така и на 
формираните във времето позиции. 
Компетентните органи следва най-вече 
по отношение на последните да 
гарантират, че тези ограничения на 

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
управление на позициите на лице или 
на клас от лица по отношение на
договори за деривати, свързани със 
стоки. Компетентните органи следва да 
гарантират, че правомощията, 
необходими за осъществяване на това 
управление на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
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позициите са недискриминационни, 
ясно формулирани, отчитат 
спецификите на съответния пазар и са 
необходими за осигуряване на целостта 
и нормалното функциониране на пазара.

осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара.
Ограниченията на позициите следва 
да се прилагат, само когато е 
необходимо и само в месеца на 
изпълнение, тъй като са свързани с 
потенциалната възможност за 
значително неблагоприятно 
въздействие върху ликвидността.

Or. en

Изменение 346
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки. 
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара.

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки. 
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара с оглед на 
положение, определено от ЕОПЦК 
чрез регулаторни технически 
стандарти.

Or. en
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Обосновка

На ЕОПЦК следва да бъдат предоставени правомощия за ограничаване на 
нестабилността на стоковия пазар и за предотвратяване на пазарни нарушения.

Изменение 347
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки. 
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара.

(85) На компетентните органи следва да 
се предоставят изрични правомощия за 
ограничаване на правото на лице или на 
клас от лица да сключва договори за 
деривати, свързани със стоки. 
Ограничението следва да може да се 
прилага по отношение както на отделни 
сделки, така и на формираните във 
времето позиции. Компетентните 
органи следва най-вече по отношение на 
последните да гарантират, че тези 
ограничения на позициите са 
недискриминационни, ясно 
формулирани, отчитат спецификите на 
съответния пазар и са необходими за 
осигуряване на целостта и нормалното 
функциониране на пазара, както и за 
елиминиране на прекомерните 
спекулации.

Or. en

Изменение 348
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 86
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) Всички места, на които се търгуват 
стокови деривати, следва също да 
прилагат подходящи ограничения или 
алтернативни механизми, 
предназначени за поддържане на 
ликвидността, предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, както и за 
осигуряване на условия за 
ценообразуване и сетълмент съгласно 
установения ред. ЕОЦКП следва да 
поддържа и публикува списък, 
съдържащ обобщена информация за 
всички действащи мерки. Тези 
ограничения или мерки следва да се 
прилагат последователно и да вземат 
предвид специфичните особености на 
съответния пазар. В тях следва ясно да 
са посочени лицата, спрямо които те се 
прилагат, както и съответните 
освобождавания, а също и съответните 
количествени прагове, които 
съставляват ограниченията или могат да 
задействат други задължения. На 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове, включително с цел да се 
избегнат неблагоприятните последствия 
от ограниченията или мерките, 
приложими спрямо съпоставими 
договори на други места за търговия.

(86) В допълнение към 
предоставените на компетентните 
органи правомощия за налагане на 
ограничения върху позициите, всички
места, на които се търгуват стокови 
деривати, следва също да прилагат 
подходящи механизми за управление на 
позициите, предназначени за 
поддържане на ликвидността, 
предотвратяване на пазарните 
злоупотреби, както и за осигуряване на 
условия за ценообразуване и сетълмент 
съгласно установения ред. Такива 
механизми могат да включват 
например идентифициране на 
натрупани във времето големи 
концентрации на позиции, които са 
особено близо до сетълмент, 
ограничения на позиции, ограничения 
в движението на цените, 
задължително прекратяване или 
прехвърляне на отворени позиции, 
преустановяване на търговията, 
промяна в условията или сроковете за 
изпълнение, отмяна на сделки и 
изискване на намерения за изпълнение. 
Трябва обаче да се признае, че едно 
място за търговия няма достъп до 
съвкупните позиции на своите 
членове или участници за целия пазар.
ЕОЦКП следва да определи основните 
характеристики на хармонизирания 
режим относно управлението на 
позиции чрез регулаторни технически 
стандарти и да поддържа и публикува 
списък, съдържащ обобщена 
информация за всички действащи 
мерки. Тези мерки следва да се прилагат 
последователно и да вземат предвид 
специфичните особености на 
съответния пазар. В тях следва ясно да 
са посочени лицата, спрямо които те се 
прилагат, както и съответните 
освобождавания, а също и съответните 
количествени прагове, които 
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съставляват ограниченията или могат да 
задействат други задължения. На 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове, включително с цел да се 
избегнат неблагоприятните последствия 
от мерките, приложими спрямо 
съпоставими договори на други места за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че ДПФИ II предлага да се предоставят правомощия на 
компетентните органи за налагане на ограничения на позициите, както и някои 
мерки, които следва да бъдат предприети от местата за търговия. Тези мерки следва 
да се допълват, а не да се дублират. Съществуват множество начини, чрез които 
местата за търговия могат да предприемат,и да предприемат, мерки, за да 
гарантират правилното функциониране на пазарите. Това трябва да се признае, като 
ограниченията на позициите следва да са пример за мерки, които местата за 
търговия трябва да прилагат, но не следва да са задължителни.

Изменение 349
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) Всички места, на които се търгуват 
стокови деривати, следва също да 
прилагат подходящи ограничения или 
алтернативни механизми, 
предназначени за поддържане на 
ликвидността, предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, както и за 
осигуряване на условия за 
ценообразуване и сетълмент съгласно 
установения ред. ЕОЦКП следва да 
поддържа и публикува списък, 
съдържащ обобщена информация за 
всички действащи мерки. Тези 
ограничения или мерки следва да се 

(86) Всички места, на които се търгуват 
стокови деривати, следва също да 
прилагат подходящи ограничения и 
допълнителни механизми, 
предназначени за поддържане на 
ликвидността, предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, както и за 
осигуряване на условия за 
осъществяване на функцията по 
установяване на цените и сетълмент 
съгласно установения ред, както и да 
елиминира прекомерните спекулации. 
ЕОЦКП следва да поддържа и 
публикува списък, съдържащ обобщена 
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прилагат последователно и да вземат 
предвид специфичните особености на 
съответния пазар. В тях следва ясно да 
са посочени лицата, спрямо които те се 
прилагат, както и съответните 
освобождавания, а също и съответните 
количествени прагове, които 
съставляват ограниченията или могат да 
задействат други задължения. На 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове, включително с цел да се 
избегнат неблагоприятните последствия 
от ограниченията или мерките, 
приложими спрямо съпоставими 
договори на други места за търговия.

информация за всички действащи 
мерки. Тези ограничения и мерки следва 
да се прилагат последователно и да 
вземат предвид специфичните 
особености на съответния пазар. В тях 
следва ясно да са посочени лицата, 
спрямо които те се прилагат, както и 
съответните освобождавания, а също и 
съответните количествени и 
качествени прагове, които съставляват 
ограниченията или могат да задействат 
други задължения. На Комисията следва 
да се предоставят правомощия да 
приема регулаторни технически 
стандарти, включително с цел да се 
избегнат неблагоприятните последствия 
от ограниченията и мерките, приложими 
спрямо съпоставими договори на други 
места за търговия.

Or. en

Изменение 350
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Местата, на които се търгуват най-
ликвидните стокови деривати, следва да 
публикуват седмичен отчет по съвкупни 
позиции, държани от различните 
категории пазарни участници, 
включително и чиито клиенти не 
търгуват от свое име. Широкообватният 
и подробен доклад, включващ разбивка 
по вид и самоличност на пазарните 
участници, следва да се предоставя на 
компетентния орган при поискване.

(87) Местата, на които се търгуват най-
ликвидните стокови деривати, следва да 
публикуват седмичен отчет по съвкупни 
позиции, държани от различните 
категории пазарни участници, 
включително и чиито клиенти не 
търгуват от свое име. Широкообватният 
и подробен доклад, включващ разбивка 
по вид и самоличност на пазарните 
участници, следва редовно да се 
съобщава на компетентния орган.

Or. en
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Изменение 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и 
управителите на централни банки от 
Г-20, относно осигуряването на 
подходящо регулиране и надзор на 
участниците на пазари на стокови 
деривати, следва да бъде 
преразгледана групата от лица, които 
участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да 
се гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни 
услуги със стокови или екзотични 
деривати на клиентите си от 
основната стопанска дейност, ще 
продължат да бъдат изключени, но 
предприятията, специализирани в 
търговията със стоки и стокови 
деривати, ще попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображението не отчита конкретните случаи на изключване, предвидени в член 2 и 
създава неяснота.

Изменение 352
Werner Langen
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Предложение за директива
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 
със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени, но предприятията, 
специализирани в търговията със стоки 
и стокови деривати, ще попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 
със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени. Трябва да се има предвид, 
че предприятията, чиято основна 
дейност е производство или доставка 
на стоки и които осъществяват 
търговия със стокови деривати за 
своя сметка, в качеството на 
допълнителна дейност, вече са 
предмет на специфичен регулаторен 
надзор и на регулаторни задължения 
за докладване конкретно за спот и 
форуърдни сделки по силата на 
Регламент (ЕО) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия 
(REMIT) и са предмет на 
регулаторните задължения за 
докладване и на регулаторен надзор по 
отношение на търговията със 
стандартизирани извънборсови 
деривати по силата на Регламент 
(ЕС) № .../... [РПФИ]. Предприятията,
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специализирани в търговията със стоки 
и стокови деривати, следва обаче да
попаднат в приложното поле на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Търговските предприятия, които вече попадат в обхвата на Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура [РПФИ] и на специфични за сектора 
разпоредби (тоест Регламент (ЕО) № 1227/2011, REMIT), следва да останат извън 
обхвата на ДПФИ, при условие че тази им дейност се явява допълнителна към 
тяхната основна стопанска дейност. Регламентът относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) предвижда 
ефективна и адекватна рамка за надзор на пазара и изисквания за докладване на 
сделките, включващи изрично транзакциите извън обхвата на ДПФИ. Освен това 
Регламентът РПФИ ще осигури, между другото, рамка за докладване на сделките, 
задължение за централен клиринг, както и други изисквания за управление на риска.

Изменение 353
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 

(88) С оглед на комюникето, 
публикувано на 15 април 2011 г. от 
финансовите министри и управителите 
на централни банки от Г-20, относно 
осигуряването на подходящо 
регулиране и надзор на участниците на 
пазари на стокови деривати, следва да 
бъде преразгледана групата от лица, 
които участват на пазарите на стокови 
деривати, изключена от приложното 
поле на Директива 2004/39/ЕО, за да се 
гарантира, че действията на 
предприятия, които не са част от 
финансова група, по хеджиране на 
свързани с производството и други 
рискове, както и по допълнително 
предоставяне на инвестиционни услуги 
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със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени, но предприятията, 
специализирани в търговията със стоки 
и стокови деривати, ще попаднат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

със стокови или екзотични деривати на 
клиентите си от основната стопанска 
дейност, ще продължат да бъдат 
изключени, ако размерът или 
ефектът от тази дейност не са 
значителни за този пазар, но 
предприятията, специализирани в 
търговията със стоки и стокови 
деривати, ще попаднат в приложното 
поле на настоящата директива.

Or. en

Изменение 354
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 88a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

88a. В съответствие с комюникето 
на Г-20 и с цел насърчаване на 
глобалната хармонизация и избягване 
на регулаторен арбитраж, 
определението за дериватен финансов 
инструмент следва по-конкретно да 
изключи всеки договор за продажба на 
стока с бъдеща или отложена 
доставка, при условие че сделката 
няма характеристиките на други 
дериватни финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Изричното изключване на стоки, които физически се доставят в бъдеще, е 
необходимо, за да изясни категорично, че такива стоки няма да се считат за „други 
дериватни финансови инструменти“, независимо от мястото на изпълнение. Това 
предложение ще приведе законодателството на ЕС в съответствие с определението 
за „суап“ от закона „Дод-Франк“ на САЩ, съгласно който договори, които 
предполагат доставка на стоки в бъдещето не се считат за „суапове“.
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Изменение 355
Kay Swinburne

Предложение за директива
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Желателно е да се улесни достъпът 
на малките и средните предприятия до 
капитал, както и да се подпомогне по-
нататъшното развитие на 
специализирани пазари, които имат за 
цел да отговорят на потребностите на 
малките и средните емитентите. Тези 
пазари, които съгласно настоящата 
директива функционират обикновено 
като МСТ, са известни като пазари за 
МСП, пазари за растеж и младши 
пазари. Ако към МСТ бъде създадена и 
регистрирана подкатегория пазари за 
растеж за МСП, това би повишило 
тяхната популярност и профилираност и 
би подпомогнало разработването на 
общи европейски регулаторни 
стандарти за тези пазари.

(89) Желателно е да се улесни достъпът 
на малките и средните предприятия до 
капитал, както и да се подпомогне по-
нататъшното развитие на 
специализирани пазари, които имат за 
цел да отговорят на потребностите на 
малките и средните емитентите. Тези 
пазари, които съгласно настоящата 
директива функционират обикновено 
като МСТ, са известни като пазари за 
МСП, пазари за растеж и младши 
пазари. Ако към МСТ бъде създадена и 
регистрирана подкатегория пазари за 
растеж за МСП, това би повишило 
тяхната популярност и профилираност и 
би подпомогнало разработването на 
общи европейски регулаторни 
стандарти за тези пазари. Вниманието 
следва да се насочи към това как да се 
осигури бъдещо законодателство, 
което да засили и насърчи 
използването на този пазар като 
пазар на нов клас активи, който да е 
привлекателен за инвеститорите. 
Всички други регулаторни 
инструменти на ЕС следва да се 
актуализират с цел намаляване на 
административната тежест и 
осигуряване на допълнителни 
стимули за регистриране на МСП на 
пазарите за растеж на МСП.

Or. en

Изменение 356
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) С оглед на значителната роля и 
пазарен дял, придобити от различните 
МСТ, е целесъобразно да се гарантира, 
че между компетентния орган на МСТ и 
компетентния орган на юрисдикцията, в 
която МСТ предоставя услуги, са 
установени подходящи споразумения за 
сътрудничество. Това изискване следва 
да обхване и ОСТ, които се очаква 
също да претърпят подобно развитие.

(94) С оглед на значителната роля и 
пазарен дял, придобити от различните 
МСТ, е целесъобразно да се гарантира, 
че между компетентния орган на МСТ и 
компетентния орган на юрисдикцията, в 
която МСТ предоставя услуги, са 
установени подходящи споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 357
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите разследващи 
правомощия, позволяващи им да 
констатират възможни нарушения, и 
следва да създават ефективни 
механизми, с които да се насърчава 
подаването на сигнали за възможни или 
извършени нарушения. Тези механизми 
следва да не засягат адекватните 
защитни мерки по отношение на 
обвиняемите. Следва да бъдат 
установени подходящи процедури, с 
които да се гарантира правото на защита 
и на изслушване на поднадзорното лице 
преди приемане на засягащото го 
окончателно решение, както и правото 
на съдебно обжалване на въпросното 
решение.

(99) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите разследващи 
правомощия, позволяващи им да 
констатират възможни нарушения, и 
следва да създават ефективни и 
надеждни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали за 
възможни или извършени нарушения. 
Служители, които подават сигнали 
за нарушения, извършени в рамките 
на своите собствени институции, 
следва да бъдат добре защитени и да 
се ползват с пълна анонимност. Тези 
механизми следва да не засягат 
адекватните защитни мерки по 
отношение на обвиняемите. Следва да 
бъдат установени подходящи 
процедури, с които да се гарантира 
правото на защита и на изслушване на 
поднадзорното лице преди приемане на 
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засягащото го окончателно решение, 
както и правото на съдебно обжалване 
на въпросното решение.

Or. en

Изменение 358
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Настоящата директива не засяга 
наказателноправните разпоредби на 
държавите-членки.

(Не се отнася до текста на български 
език.)

Or. en

Обосновка

Конкретизация

Изменение 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Съображение 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Техническите стандарти в 
областта на финансовите услуги следва 
да осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита за 
вложители, инвеститори и потребители 
в рамките на Съюза. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически избор, 
да се възлага от Комисията на ЕОЦКП 
като орган с високоспециализиран 

(108) Техническите стандарти в 
областта на финансовите услуги следва 
да осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита за 
вложители, инвеститори и потребители 
в рамките на Съюза. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически избор, 
да се възлага от Комисията на ЕОЦКП 
като орган с високоспециализиран 
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експертен опит. експертен опит. За да гарантира 
съгласувана защита за 
инвеститорите и потребителите в 
сектора на финансовите услуги, 
ЕОЦКП следва да изпълнява 
функциите си във възможно най-
голяма степен в тясно 
сътрудничество с другите два 
европейски надзорни органа в рамките 
на Съвместния комитет.

Or. en

Обосновка

За да гарантира съгласувана защита за инвеститорите и потребителите в сектора 
на финансовите услуги, ЕОЦКП следва в най-голяма възможна степен да си 
сътрудничи тясно с другите два европейски надзорни органа в рамките на 
Съвместния комитет. (предложение на ЕЦБ)

Изменение 360
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Техническите стандарти в 
областта на финансовите услуги следва 
да осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита за 
вложители, инвеститори и потребители 
в рамките на Съюза. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически избор,
да се възлага от Комисията на ЕОЦКП 
като орган с високоспециализиран 
експертен опит.

(108) Техническите стандарти в 
областта на финансовите услуги следва 
да осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита за 
вложители, инвеститори и потребители 
в рамките на Съюза. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически избор, 
да се възлага от Комисията на ЕОЦКП 
като орган с високоспециализиран 
експертен опит. За да гарантира 
съгласувана защита за 
инвеститорите и потребителите в 
сектора на финансовите услуги, 
ЕОЦКП следва да изпълнява 
функциите си във възможно най-
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голяма степен в тясно 
сътрудничество с другите два 
европейски надзорни органа в рамките 
на Съвместния комитет.

Or. en

Обосновка

За да гарантира съгласувана защита за инвеститорите и потребителите в сектора 
на финансовите услуги, ЕОЦКП следва в най-голяма възможна степен да си 
сътрудничи тясно с другите два европейски надзорни органа в рамките на 
Съвместния комитет.

Изменение 361
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Съображение 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

(109) Комисията следва да приема 
проектите за регулаторни технически 
стандарти, разработени от ЕОЦКП, по 
член 7 относно процедурите за 
одобряване и отхвърляне на искания за 
издаване на лиценз на инвестиционни 
посредници, членове 9 и 48 относно 
изискванията към управителните 
органи, член 12 относно придобиването 
на квалифицирано участие, член 27 
относно задължението за изпълнение на 
нареждания при най-благоприятни 
условия за клиентите, членове 34 и 54 
относно сътрудничеството и обмена на 
информация, член 36 относно 
свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 63 
относно процедурите за одобряване и 

(109) Комисията следва да приема 
проектите за регулаторни технически 
стандарти, разработени от ЕОЦКП, по 
член 7 относно процедурите за 
одобряване и отхвърляне на искания за 
издаване на лиценз на инвестиционни 
посредници, членове 9 и 48 относно 
изискванията към управителните 
органи, член 12 относно придобиването 
на квалифицирано участие, член 27 
относно задължението за изпълнение на 
нареждания при най-благоприятни 
условия за клиентите, членове 34 и 54 
относно сътрудничеството и обмена на 
информация, член 36 относно 
свободното предоставяне на 
инвестиционни услуги и извършване на 
дейности, член 37 относно откриването 
на клон, член 44 относно 
предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 59 
относно прилагането на управление 
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отхвърляне на искания за издаване на 
лиценз на доставчици на услуги за 
отчитане на данни, членове 66 и 67 
относно организационните изисквания 
към одобрените публикуващи агенти и 
доставчиците на консолидирани отчети 
за извършена търговия, както и по 
член 84 относно сътрудничеството 
между компетентните органи. 
Комисията следва да приема проектите 
за регулаторни технически стандарти 
посредством делегирани актове по 
силата на член 290 от ДФЕС и в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

на позиции на пазарите на стокови 
деривати, член 63 относно процедурите 
за одобряване и отхвърляне на искания 
за издаване на лиценз на доставчици на 
услуги за отчитане на данни, членове 66 
и 67 относно организационните 
изисквания към одобрените 
публикуващи агенти и доставчиците на 
консолидирани отчети за извършена 
търговия, както и по член 84 относно 
сътрудничеството между компетентните 
органи. Комисията следва да приема 
проектите за регулаторни технически 
стандарти посредством делегирани 
актове по силата на член 290 от ДФЕС и 
в съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 362
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На Комисията следва също така да 
се предоставят правомощия да приема 
технически стандарти за изпълнение 
чрез актове за изпълнение по силата на 
член 291 от ДФЕС и в съответствие с 
член 15—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. На ЕОЦКП следва да бъде 
поверено разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията, във 
връзка с член 7 относно процедурите за 
одобряване и отхвърляне на искания за 
издаване на лиценз на инвестиционни 
посредници, член 12 относно 
придобиването на квалифицирано 
участие, член 18 относно процеса на 
търговията и приключване на сделките в 
МСТ и ОСТ, членове 32, 33 и 53 

(110) На Комисията следва също така да 
се предоставят правомощия да приема 
технически стандарти за изпълнение 
чрез актове за изпълнение по силата на 
член 291 от ДФЕС и в съответствие с 
член 15—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. На ЕОЦКП следва да бъде 
поверено разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
които се предоставят на Комисията, във 
връзка с член 7 относно процедурите за 
одобряване и отхвърляне на искания за 
издаване на лиценз на инвестиционни 
посредници, член 12 относно 
придобиването на квалифицирано 
участие, член 18 относно процеса на 
търговията и приключване на сделките в 
МСТ, членове 32, 33 и 53 относно 
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относно спирането и отстраняването на 
финансови инструменти от търговията, 
член 36 относно свободното 
предоставяне на инвестиционни услуги 
и извършване на дейности, член 37 
относно откриването на клон, член 44 
относно предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 60 
относно отчитането на позициите по 
категории търговци, член 78 относно 
предоставянето на информация на 
ЕОЦКП, член 83 относно задължението 
за сътрудничество, член 84 относно 
сътрудничеството между компетентните 
органи, член 85 относно обмена на 
информация, както и във връзка с 
член 88 относно консултациите преди 
издаване на лиценз.

спирането и отстраняването на 
финансови инструменти от търговията, 
член 36 относно свободното 
предоставяне на инвестиционни услуги 
и извършване на дейности, член 37 
относно откриването на клон, член 44 
относно предоставянето на услуги от 
предприятия от трети държави, член 60 
относно отчитането на позициите по 
категории търговци, член 78 относно 
предоставянето на информация на 
ЕОЦКП, член 83 относно задължението 
за сътрудничество, член 84 относно 
сътрудничеството между компетентните 
органи, член 85 относно обмена на 
информация, както и във връзка с 
член 88 относно консултациите преди 
издаване на лиценз.

Or. en

Изменение 363
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Съображение 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

(111) Комисията следва да представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета за оценка на функционирането 
на организираните системи за търговия, 
функционирането на режима за пазарите 
за растеж за МСП, влиянието на 
изискванията по отношение на 
автоматизираната и високочестотната 
търговия, натрупания опит относно 
механизма за забраняване на някои 
продукти или практики и влиянието на 
мерките относно пазарите на стокови 
деривати.

(111) Комисията следва да представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета за оценка на функционирането 
на организираните системи за търговия, 
функционирането на режима за пазарите 
за растеж за МСП, влиянието на 
изискванията по отношение на 
автоматизираната и високочестотната 
търговия, натрупания опит относно 
механизма за забраняване на някои 
продукти или практики, влиянието на 
въвеждането на консолидирани 
отчети за капиталовите 
инструменти, включително 
промените по отношение на цените 
на пазарните данни като цяло и 
влиянието на мерките относно пазарите 
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на стокови деривати.

Or. en

Изменение 364
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

(113) Счита се, че установяването на 
система за консолидирани отчети за 
некапиталови инструменти ще бъде по-
трудно приложимо отколкото за 
капиталовите инструменти и на 
потенциалните доставчици следва да 
бъде предоставена възможност да 
натрупат съответния опит. За да се 
подпомогне установяването на система 
за консолидирани отчети за 
некапиталови финансови инструменти, 
следователно е целесъобразно да бъде 
предвидено удължаване на сроковете за 
прилагане на националните мерки, 
транспониращи съответните 
разпоредби.

(113) Счита се, че установяването на 
система за консолидирани отчети за 
некапиталови инструменти ще бъде по-
трудно приложимо отколкото за 
капиталовите инструменти и на 
потенциалните доставчици следва да 
бъде предоставена възможност да 
натрупат съответния опит. За да се 
подпомогне установяването на система 
за консолидирани отчети за 
некапиталови финансови инструменти, 
следователно е целесъобразно да бъде 
предвидено удължаване на сроковете за 
прилагане на националните мерки, 
транспониращи съответните 
разпоредби. В случай, че търговските 
решения не успеят да осигурят 
ефективни консолидирани отчети за 
некапиталови инструменти, 
Европейската комисия следва да 
представи обществено решение за 
консолидирани отчети за 
некапиталови инструменти, което да 
може да постигне ефективна 
прозрачност след сключване на 
сделките.

Or. en

Изменение 365
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за директива
Съображение 113a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

113a. Европейската комисия следва да 
представи във връзка с бъдещия 
Регламент относно 
законодателството за ценните 
книжа конкретни законодателни 
предложения относно определението 
за съхранение и администриране на 
финансови инструменти, посочено в 
приложение I, раздел Б, абзац (1), вида 
субекти от ЕС и извън него, които 
могат да се лицензират, за да 
извършват тази услуга, както и 
техните права и задължения с оглед 
гарантиране на целостта на ценните 
книжа, пълна прозрачност и защита 
на правата на крайния инвеститор.

Or. en

Изменение 366
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 113a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

113a. С оглед на дългосрочната 
стабилност, регулаторния контрол и 
информацията относно сумарните 
финансови потоци е желателно да се 
максимизира идентифицирането на 
сделките в реално или в близко до 
реалното време, като и 
автоматизираните аналитични 
процеси. Предвид това следва да се 
насърчава стандартизирането на 
идентификаторите и някои сегменти 
на съобщенията с данни посредством 
справедливи, разумни и 
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недискриминационни разпоредби 
относно лицензирането, приложими 
към всички права на интелектуална 
собственост.

Or. en

Изменение 367
Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 113б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

113б. Комисията, съвместно с 
ЕОЦПК, ЕБО и ЕССР, следва да 
насърчава работата върху 
идентификатори, които посочват 
характера, вида на активите и 
степента на сложност на 
структурираните и сложните 
продукти.

Or. en

Обосновка

Идентификаторите следва да могат да дават информация за това дали например 
даден продукт съдържа деривати или ценни книжа, подлежащи на обратно 
изкупуване.


