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Изменение 368
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и предприятия от 
трети държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза.

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, финансови 
инструменти (включително 
инструменти, свързани с 
инвестиции), регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и предприятия от 
трети държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза.

Or. nl

Изменение 369
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и предприятия от 
трети държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза.

1. Настоящата директива се прилага към 
инвестиционни посредници, дялово 
участие на служители, регулирани 
пазари, доставчици на услуги за 
отчитане на данни и предприятия от 
трети държави, осъществяващи 
инвестиционни услуги и дейности в 
Съюза.

Or. en

Изменение 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се 
определя във връзка с лихвена ставка:

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, които са свързани 
единствено и пряко с основен 
референтен лихвен процент на 
равнище държава членка или ЕС, или 
с общоприет международен 
референтен лихвен процент на трета 
държава.

– член 2, параграф 2, член 9, параграф 
6 и членове 14, 16, 17 и 18,
– глава II на дял II, с изключение на 
втора алинея от член 29, параграф 2,
– глава III на дял II, с изключение на 
член 36, параграфи 2—4, член 37, 
параграфи 2—6 и параграфи 9—10,
– членове 69—80 и членове 84, 89 и 90.

Or. en

Обосновка

Определението за лихвен процент гарантира, че основните лихвени индекси, като 
EURIBOR, LIBOR, лихвените проценти на Федералния резерв, били те фиксирани или 
плаващи, се считат за базисни ставки. Други форми на лихвени проценти, създадени 
по формула, могат да се смятат за структурирани и затова са предмет на 
подходящо регламентиране съгласно ДПФИ.

Изменение 371
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3



AM\901764BG.doc 5/183 PE489.464v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се определя 
във връзка с лихвена ставка:

3. Настоящата директива се прилага 
също и за лицензирането и условията 
за извършване на дейност на кредитни 
институции, които са лицензирани по 
Директива 2006/48/EО, и които 
предоставят една или повече 
инвестиционни услуги и/или извършват 
инвестиционни дейности и продажба 
или консултиране на клиенти във връзка 
с влогове, нормата на възвращаемост по 
които не се определя във връзка с 
лихвена ставка:

– член 2, параграф 2, член 9, параграф 
6 и членове 14, 16, 17 и 18,
– глава II на дял II, с изключение на 
втора алинея от член 29, параграф 2,
– глава III на дял II, с изключение на 
член 36, параграфи 2—4, член 37, 
параграфи 2—6 и параграфи 9—10,
– членове 69—80 и членове 84, 89 и 90.

Or. en

Изменение 372
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се определя 
във връзка с лихвена ставка:

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се определя 
във връзка с лихвена ставка, а така 
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също и за всяко друго предприятие, 
което извършва инвестиционни 
услуги и/или инвестиционни дейности 
или предлага инструменти, свързани с 
инвестиции:

Or. nl

Изменение 373
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се 
определя във връзка с лихвена ставка:

3. Следните разпоредби се прилагат 
също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка със структурирани влогове:

Or. en

Обосновка

Чистите влогове, като например спестовни книжки, както и влоговете с фиксирана и 
плаваща лихва, следва да останат извън компетентността на ДПФИ, като в нея 
следва да се включат само структурираните влогове.

Изменение 374
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните разпоредби се прилагат 3. Следните разпоредби се прилагат
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също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности и 
продажба или консултиране на клиенти 
във връзка с влогове, нормата на 
възвращаемост по които не се определя 
във връзка с лихвена ставка:

също и за кредитни институции, които 
са лицензирани по Директива 
2006/48/EО, и които предоставят една 
или повече инвестиционни услуги и/или 
извършват инвестиционни дейности, и
кредитни институции и 
инвестиционни посредници, които 
извършват продажба или консултиране 
на клиенти във връзка с влогове, 
нормата на възвращаемост по които не 
се определя във връзка с лихвена ставка:

Or. en

Изменение 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Следните разпоредби се прилагат 
също и за застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници, включително обвързани 
застрахователни посредници, 
лицензирани или регистрирани по 
силата на, съответно, Директива 
2002/83/ЕО, Директива 2009/138/ЕО 
или Директива 2002/92/ЕО, когато 
извършват продажба или 
консултират клиенти във връзка с 
инвестиции, свързани със 
застраховането:
– член 16, параграф 3;
– членове 23—26; и
– членове 69—80 и 83—91, когато е 
необходимо компетентните органи 
да приведат в действие 
гореспоменатите членове във връзка с 
инвестиции в застрахователното 
дело.
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Or. en

Обосновка

Този нов параграф прилага разделите на ДПФИ относно специфичното 
осъществяване на стопанска дейност за инвестициите в застрахователното дело, 
като същевременно не прилага ненужни членове, които могат да имат непредсказуем 
ефект върху инвестициите в застрахователното дело или застрахователните 
предприятия.

Изменение 376
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива не се прилага 
към:

1. Без да се засяга задължението за 
докладване, посочено в дял IV,
настоящата директива не се прилага 
към:

Or. en

Обосновка

Докладването на позициите на стоковите пазари не се освобождава от това правило.

Изменение 377
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователните предприятия или 
предприятията, които извършват 
дейности, насочени към 
презастраховане и ретроцесия, посочени 
в Директива 2009/138/EО;

а) застрахователните предприятия или 
предприятията, които извършват 
дейности, насочени към 
презастраховане и ретроцесия, посочени 
в Директива 2009/138/EО, доколкото не 
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предлагат инструменти, свързани с 
инвестиции;

Or. nl

Изменение 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователните предприятия или 
предприятията, които извършват 
дейности, насочени към 
презастраховане и ретроцесия, посочени 
в Директива 2009/138/EО;

а) застрахователните предприятия или 
предприятията, които извършват 
дейности, насочени към 
презастраховане и ретроцесия, посочени 
в Директива 2009/138/EО, с изключение 
на посоченото в член 1, параграф 4;

Or. en

Обосновка

Това изключение е необходимо, за да гарантира, че член 1, параграф 4 има ефект при 
прилагане на съответните раздели от ДПФИ относно осъществяване на стопанска 
дейност за инвестициите в застрахователното дело.

Изменение 379
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) валутни спот пазари;

Or. en

Изменение 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лицата, предоставящи инвестиционна 
услуга, когато тази инвестиционна 
услуга се предоставя допълнително в 
процеса на извършването на 
професионалната им дейност и тази 
дейност се урежда от правни или 
регулаторни разпоредби или 
професионален етичен кодекс, които 
не изключват предоставянето на 
тази услуга;

в) лицата, предоставящи инвестиционна 
услуга, когато тази инвестиционна 
услуга се предоставя допълнително в 
процеса на извършването на 
професионалната им дейност и тази 
дейност се урежда от правни или 
регулаторни разпоредби;

Or. en

Обосновка

Никой етичен кодекс не може да има силата на правните и нормативни разпоредби.

Изменение 381
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МТС, или

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МСТ, или имат пряк 
електронен достъп до регулиран пазар 
или МСТ, или

Or. en

Изменение 382
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МСТ, или

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МСТ и тяхната дейност 
представлява високочестотна 
търговия, или

Or. en

Обосновка

Ограничаването на правото на освобождаване от задължение следва да бъде 
насочено в по-голяма степен към това да се включат дейности от ДПФИ, които 
представляват високочестотна търговия, без те да имат ефект върху дейността на 
дружества, на които не е отделено централно място в ДПФИ.

Изменение 383
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МТС, или

ii) са член или участник в регулиран 
пазар или МСT и тяхната дейност 
представлява високочестотна 
търговия съгласно посоченото в член 
4, или

Or. en

Изменение 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) участват в алгоритмична 
търговия;
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Or. en

Обосновка

Следва да се установят изискванията, приложими за дружествата, извършващи 
алгоритмична и високочестотна търговия, независимо дали те търгуват от името на 
клиенти или за собствена сметка, тъй като търгуването за собствена сметка не 
отменя въпросите, наблягащи на необходимостта от уреждане и контрол на 
алгоритмичната търговия, като се вземе под внимание сложността, 
чувствителността и сериозността на рисковете и възникналите проблеми в 
резултат на този тип търговска дейност. (предложение на ЕЦБ)

Изменение 385
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) участват в алгоритмична 
търговия, или

Or. en

Обосновка

Следва да се установят изискванията, приложими за дружествата, извършващи 
алгоритмична и високочестотна търговия, независимо дали те търгуват от името на 
клиенти или за собствена сметка, тъй като търгуването за собствена сметка не 
отменя въпросите, наблягащи на необходимостта от уреждане и контрол на 
алгоритмичната търговия, като се вземе под внимание сложността, 
чувствителността и сериозността на рисковете и възникналите проблеми в 
резултат на този тип търговска дейност.

Изменение 386
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) търгуват за собствена сметка, 
като използват алгоритмична 
търговия, или

Or. en

Обосновка

Изменението се основава на неофициалното предложение на Комисията относно 
високочестотната търговия. Необходимо е да се гарантира, че всички 
високочестотни търговци са обхванати от директивата.

Изменение 387
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) за които се счита от 
компетентния орган, че имат 
значително пазарно присъствие;

Or. en

Изменение 388
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) търгуват за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти;

iii) търгуват за собствена сметка, 
когато изпълняват нареждания на 
клиенти; или

Or. en
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Изменение 389
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) търгуват за собствена сметка чрез 
изпълнява на нареждания на клиенти;

iii) по организиран и систематичен 
начин често търгуват за собствена 
сметка, когато изпълняват нареждания 
на клиенти извън регулиран пазар или 
МСТ, при което предоставят 
достъпна за трети лица система, за 
да осъществяват сделки с тях;

Or. en

Изменение 390
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) не са оператори със задължение 
за спазване на изискванията от 
Директива 2003/87/ЕО (Схема за 
търговия с квоти за емисии), в случай 
че има квоти за емисии;

Or. en

Обосновка

Другите участници, които търгуват със схема за търговия с квоти за емисии, са 
обхванати от ДПФИ.

Изменение 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г) – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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;

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички маркет мейкъри и членове на даден регулиран пазар или МСТ следва да бъдат 
лицензирани като инвестиционни посредници, без значение с какъв тип финансов 
инструмент търгуват.

Изменение 392
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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;

заличава се

Or. en
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Изменение 393
Sylvie Goulard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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;

заличава се

Or. en

Изменение 394
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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;

Лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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, не е необходимо
също да отговарят на условията за 
настоящото освобождаване;

Or. en
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Обосновка

Връзката между освобождаванията по букви г) и и) следва да се изясни.

Изменение 395
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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;

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), 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 при тях 
освобождаването от задължение се 
извършва съгласно друго приложимо 
освобождаване, включено в член 2;

Or. en

Обосновка

Текстът, предложен от Комисията, е объркващ и трябва да се изясни.

Изменение 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това освобождаване не се прилага 
спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и), които търгуват с 
финансови инструменти за собствена 
сметка като членове или участници на 
регулиран пазар или МСТ, включително 

Това освобождаване не пречи 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 
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маркет мейкъри по отношение на 
стокови деривативи, квоти за емисии 
или техни деривативи;

деривативи, квоти за емисии или техни 
деривативи, да бъдат освободени от 
задължение съгласно друго 
приложимо освобождаване, включено 
в член 2;

Or. en

Обосновка

Текстът „Това освобождаване не се прилага спрямо лицата, освободени по член 2, 
параграф 1, буква и) (..)“ в предложението на Комисията е объркващ и трябва да се 
изясни. Ограничаването на правото на освобождаване от задължение следва да бъде 
насочено в по-голяма степен към това да се включат дейности от ДПФИ, които 
представляват високочестотна търговия, без те да имат ефект върху дейността на 
предприятия, на които не е отделено централно място в ДПФИ.

Изменение 397
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) лицата, които предоставят 
инвестиционни услуги, състоящи се 
изключително в администрирането 
на системи с участието на заети 
лица;

заличава се

Or. en

Обосновка

По време на финансовата криза служителите и техните семейства изгубиха 
спестявания вследствие на срива в стойността на акциите на техните 
работодатели. Съсредоточаването на инвестиционния риск, както и на риска от 
загуба на доходите от заплата върху едно и също дружество не са разумни стъпки. 
Предлагането на акции от работодателя следва да придобие вида на инвестиционни 
консултации.
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Изменение 398
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) лицата, които предоставят 
инвестиционни услуги, състоящи се 
изключително в администрирането 
на системи с участието на заети 
лица;

заличава се

Or. en

Изменение 399
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лицата, които предоставят 
инвестиционни услуги, които включват 
единствено администрирането на 
системи с участието на заети лица и
предоставянето на инвестиционни 
услуги изключително за техните 
предприятия майки, за техните дъщерни 
предприятия или за други дъщерни 
предприятия на техните предприятия 
майки;

е) лицата, които предоставят 
инвестиционни услуги, които включват 
единствено предоставянето на 
инвестиционни услуги изключително за 
техните предприятия майки, за техните 
дъщерни предприятия или за други 
дъщерни предприятия на техните 
предприятия майки;

Or. en

Обосновка

Потребителите не следва да бъдат по-слабо защитени, когато инвестиционната 
консултация се извършва от работодателя, а не от инвестиционен посредник.
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Изменение 400
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) публичните институции, които 
получават средства или съхраняват 
ценни книжа на трети лица по 
силата на задача от общ интерес, 
предоставена им от закона, и които 
поради това упражняват една или 
повече инвестиционни услуги;

Or. fr

Изменение 401
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка чрез изпълняване на нареждания 
на клиенти, или

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка, когато изпълняват нареждания 
на клиенти, или когато извършват 
алгоритмична търговия, или

Or. en

Изменение 402
Peter Simon

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка чрез изпълняване на 
нареждания на клиенти, или

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка или

Or. de

Изменение 403
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка чрез изпълняване на нареждания 
на клиенти, или

– търгуват с финансови инструменти за 
собствена сметка с изключение на 
лицата, които търгуват за собствена 
сметка, когато изпълняват нареждания 
на клиенти, или

Or. en

Изменение 404
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– търгуват с финансови инструменти 
за собствена сметка, като 
изпълняват поръчки на своите 
собственици и свързаните с тях 
предприятия в случай на съвместно 
управлявани предприятия;

Or. de
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Обосновка

Предлаганите дефиниции на „предприятие майка“ и „дъщерно предприятие“ не 
вземат под внимание определени дружествени структури. В областта на 
енергетиката някои малки и средни предприятия са създали съвместни търговски 
дружества с цел да останат или да излязат активно на пазара. При 
преразглеждането на ДПФИ те трябва да бъдат взети пред вид, за да се гарантира 
балансирана и справедлива нормативна уредба.

Изменение 405
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– търгуват за собствена сметка с 
квоти за емисии, с изключение на 
лица, които не са оператори със 
задължение за спазване на 
изискванията от Директива 
2003/87/ЕО (Схема за търговия с 
квоти за емисии);

Or. en

Изменение 406
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предоставят инвестиционни услуги, 
различни от търгуване за собствена 
сметка, със стокови деривати или 
договори за деривати, включени в 
приложение I, раздел В, точка 10, или 
квоти за емисии или техни деривативи 
на клиентите от основната им стопанска 

– предоставят инвестиционни услуги, 
различни от търгуване за собствена 
сметка, със стокови деривати или 
договори за деривати, включени в 
приложение I, раздел В, точка 10, или 
квоти за емисии или техни 
деривативи на клиентите от основната 
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дейност, им стопанска дейност до степен, в 
която сделките, използвани при 
предоставените инвестиционни 
услуги, са пряко свързани с 
хеджирането на основната им 
търговска дейност и физическа 
активност,

Or. en

Изменение 407
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на основа 
консолидирана или неконсолидирана 
група, или към основната дейност на 
собствениците и свързаните с тях 
лица, в случай че услугите се 
предоставят от съвместно 
управлявани предприятия, и при 
условие че основната им стопанска 
дейност не се състои в предоставянето 
на инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или банкови 
услуги съгласно Директива 2006/48/EО;

Or. en

Обосновка

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.
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Изменение 408
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и че размерът и характеристиките 
на допълнителната стопанска 
дейност не представляват 
значителна нейна част или не 
оказват значително въздействие 
върху пазара, на който се извършва 
дейността, и при условие че основната 
им стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

Or. en

Изменение 409
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
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директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО, или 
функционира като маркет мейкър по 
отношение на стоковите деривати;

Or. en

Обосновка

Определението за „допълнителна дейност към основната стопанска дейност“ следва 
да бъде точно формулирано, за да се сведе до минимум вероятността от 
възникването на условия на неравнопоставеност, в които субектите, осъществяващи 
една и съща дейност, да се окажат предмет на различни разпоредби. 
Равнопоставеността би защитила участниците, крайните потребители и целостта 
на пазара и би елиминира вероятността от регулаторен арбитраж чрез осигуряване 
на еднакво третиране на едни и същи дейности.

Изменение 410
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

при условие че при всички 
случаи подобно осигуряване на 
инвестиционни услуги не е от голямо 
значение и се явява допълнителна 
дейност към тяхната основна стопанска 
дейност, когато се разглеждат на 
групова основа, и при условие че 
основната им стопанска дейност не се 
състои в предоставянето на 
инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или банкови 
услуги съгласно Директива 2006/48/EО;

Or. en

Изменение 411
Peter Simon



PE489.464v01-00 26/183 AM\901764BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на групова основа, 
и при условие че основната им 
стопанска дейност не се състои в 
предоставянето на инвестиционни 
услуги по смисъла на настоящата 
директива или банкови услуги съгласно 
Директива 2006/48/EО;

при условие че при всички случаи това 
се явява допълнителна дейност към 
тяхната основна стопанска дейност, 
когато се разглеждат на консолидирана 
или неконсолидирана групова основа, и 
при условие че основната им стопанска 
дейност не се състои в предоставянето 
на инвестиционни услуги по смисъла на 
настоящата директива или банкови 
услуги съгласно Директива 2006/48/EО;

Or. de

Изменение 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако не са член или участник в 
място за търговия;

Or. en

Обосновка

Всички участници, независимо от основната им дейност, които участват в място за 
търговия, следва да са обхванати от една и съща регулаторна рамка.

Изменение 413
Kay Swinburne

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



AM\901764BG.doc 27/183 PE489.464v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) предприятията, които 
предоставят инвестиционни услуги 
и/или извършват инвестиционни 
дейности, които се състоят 
изключително в търгуването за 
собствена сметка на пазари на 
финансови фючърси, опции или други 
деривати, както и на парични пазари, 
единствено с цел хеджиране на 
позиции на пазари на деривати, или 
които търгуват за сметка на други 
членове на тези пазари или формират 
цени за тях и които са гарантирани 
от клирингови членове на същите 
пазари, като отговорността за 
гарантиране изпълнението на 
договорите, сключени от тези 
предприятия, е поета от 
клиринговите членове на същите 
пазари;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изключение вече не е актуално за съвременните пазари.

Изменение 414
Sylvie Goulard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) предприятията, които 
предоставят инвестиционни услуги 
и/или извършват инвестиционни 
дейности, които се състоят 
изключително в търгуването за 
собствена сметка на пазари на 
финансови фючърси, опции или други 
деривати, както и на парични пазари, 

заличава се
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единствено с цел хеджиране на 
позиции на пазари на деривати, или 
които търгуват за сметка на други 
членове на тези пазари или формират 
цени за тях и които са гарантирани 
от клирингови членове на същите 
пазари, като отговорността за 
гарантиране изпълнението на 
договорите, сключени от тези 
предприятия, е поета от 
клиринговите членове на същите 
пазари;

Or. en

Изменение 415
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оператори на преносна система 
съгласно дефиницията по член 2, 
параграф 4 от Директива 2009/72/EО 
или член 2, параграф 4 от Директива 
2009/73/EО, които изпълняват своите 
задължения съгласно посоченото в тези 
директиви или в Регламент (EО) 
714/2009 или Регламент (EО) 715/2009, 
или в мрежови насоки или правила, 
приети по силата на тези регламенти. 

н) оператори на преносна система, 
разпределителна система, система за 
съхранение и на система за ВПГ
съгласно дефиницията по член 2, 
параграф 4 и член 2, параграф 6 от 
Директива 2009/72/EО или член 2, 
параграф 4, член 2, параграф 6 или 
член 2, параграф 9 от Директива 
2009/73/EО, които изпълняват своите 
задължения съгласно посоченото в тези 
директиви или в Регламент (EО) 
714/2009 или Регламент (EО) 715/2009, 
или в мрежови насоки или правила, 
приети по силата на тези регламенти.

Or. en

Обосновка

Признаването на операторите на преносна система е важна концепция, чието 
включване в текста е подходящо. Същото обаче следва да важи и за операторите на 
разпределителна система и „операторите на система за съхранение и на система за 
ВПГ“ съгласно Директива 2009/73/ЕО.
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Изменение 416
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква на) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) лица, които търгуват 
изключително за своя сметка, като 
допълнителна част от друга 
нефинансова корпоративна дейност, 
или като част от нефинансова 
дейност по търгуване със стоки с цел 
хеджиране на дейностите по 
производството и потреблението, 
както и нефинансовите дейности на 
групата, към която принадлежи 
лицето.

Or. en

Изменение 417
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква на) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) нефинансови контрагенти, които 
не подлежат на задължение за 
клиринг по силата на член 10 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ].

Or. de

Обосновка

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
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der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

Изменение 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата и предприятията, посочени в 
букви и), й) и к), не се считат за 
освободени от задължение, освен ако 
съответният компетентен орган не 
разреши освобождаването. 

Or. en

Обосновка

Определени инвестиционни посредници и/или лица следва да обосноват
освобождаването си от разпоредбите по настоящата директива.

Изменение 419
Jürgen Klute

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. изискванията, от които 
институциите и лицата, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, не 
могат да бъдат освободени, 
включват, но не се ограничават до:
– задължения за докладване;
– забрани;
– ограничения върху позициите;
– защита на потребителите; и
– изисквания по лицензирането.
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Or. en

Изменение 420
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на 
изключенията в букви в) и и), с които 
се уточнява кога една дейност следва 
да се счита за допълнителна към 
основната стопанска дейност на 
групово ниво, както и кога една 
дейност се извършва допълнително.

заличава се

Or. en

Обосновка

Делегирани актове, които изясняват конкретни освобождавания от задължение, 
както и кога дадена стопанска дейност да се счита за допълнителна или еднократна, 
не са необходими, тъй като в различните държави членки те може да се тълкуват по 
различен начин и затова следва да се прилагат на равнище държава членка.

Изменение 421
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на 
изключенията в букви в) и и), с които 
се уточнява кога една дейност следва 
да се счита за допълнителна към 

Веднъж годишно ЕОЦКП анализира 
дали съответните участници на 
пазара все още отговарят на 
критериите за освобождаване от 
задължение.
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основната стопанска дейност на 
групово ниво, както и кога една 
дейност се извършва допълнително.

В рамките на три работни дни 
ЕОЦКП информира съответния 
участник на пазара относно 
резултата от анализите.
В случай, че даден участник на пазара 
вече не отговаря на критериите, той 
трябва да изпълни всички стандарти, 
определени в настоящата директива, 
като започне изпълнението им осем 
дни след като е получил 
информацията от ЕОЦКП съгласно 
посоченото в трета алинея. 
Участникът на пазара трябва да 
изпълнява всички стандарти, докато 
не представи доказателства пред 
ЕОЦКП, че отново отговаря на 
критериите за освобождаване от 
задължение.

Or. en

Изменение 422
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на изключенията в 
букви в) и и), с които се уточнява кога 
една дейност следва да се счита за 
допълнителна към основната стопанска 
дейност на групово ниво, както и кога 
една дейност се извършва 
допълнително.

ЕОЦКП внася в Комисията проекти 
на регулаторни технически 
стандарти относно мерки по 
отношение на изключенията в букви в) 
и и), с които се уточнява кога една 
дейност следва да се счита за 
допълнителна към основната стопанска 
дейност на групово ниво и се посочва 
праг, който се счита за значим и 
който определя пазарното 
съотношение и въздействие, както и 
кога една дейност се извършва 



AM\901764BG.doc 33/183 PE489.464v01-00

BG

допълнително.

Or. en

Изменение 423
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на изключенията в 
букви в) и и), с които се уточнява кога 
една дейност следва да се счита за 
допълнителна към основната стопанска 
дейност на групово ниво, както и кога 
една дейност се извършва 
допълнително.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на изключенията в 
букви в) и и), с които се уточнява кога 
една дейност следва да се счита за 
допълнителна към основната стопанска 
дейност на групово ниво и не е от 
голямо значение, както и кога една 
дейност се извършва допълнително.

Or. en

Изменение 424
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на изключенията в 
букви в) и и), с които се уточнява кога 
една дейност следва да се счита за 
допълнителна към основната стопанска 
дейност на групово ниво, както и кога 
една дейност се извършва 
допълнително.

Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 94 относно 
мерки по отношение на изключенията в 
букви в), г) и и), с които се 
уточнява кога една дейност следва да се 
счита за допълнителна към основната 
стопанска дейност на групово ниво, 
както и кога една дейност се извършва 
допълнително.

Or. en
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Изменение 425
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съгласно които се 
определя дали една дейност е 
допълнителна спрямо основната 
стопанска дейност, отчитат поне 
следните елементи:

заличава се

– до каква степен може обективно да 
се измери доколко дейността 
намалява рисковете, пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност,
– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

Or. en

Изменение 426
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съгласно които се определя 
дали една дейност е допълнителна 
спрямо основната стопанска дейност, 
отчитат поне следните елементи:

Критериите, съгласно които се определя 
дали една дейност е допълнителна 
спрямо основната стопанска дейност и 
че размерът и характеристиките на 
допълнителната стопанска дейност 
не представляват значителна нейна 
част или не оказват значително 
въздействие върху пазара, на който се 
извършва дейността, отчитат поне 
следните елементи:
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Or. en

Изменение 427
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– до каква степен може обективно да се 
измери доколко дейността намалява 
рисковете, пряко свързани с търговската 
или финансовата дейност,

a) до каква степен може обективно да се 
измери доколко дейността намалява 
рисковете, пряко свързани с търговската 
или финансовата дейност,

Or. en

Изменение 428
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – втора алинея – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

б) капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност, или 
риска, свързан с дейността, като 
съотношение спрямо дейността на 
групата; 

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно да се изключи от обхвата на приложение дейността на 
нефинансовите дружества по „хеджиране на рискове, свързани с производството, и 
други рискове“. Следователно определението за допълнителна дейност следва да 
включва не само а) степента, до която допълнителната дейност намалява риска, но и 
б) обосновка на допълнителния характер чрез сравняване на размера на дейността 
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(според необходимия капитал или съответния риск) с размера на основната дейност.

Изменение 429
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност, или 
риска, който произтича от тази 
дейност, съответно в съотношение 
към дейностите на цялата група, 
като допълнителната дейност се 
осъществява поне на свързаните с 
останалите дейности пазари.

Or. de

Обосновка

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Изменение 430
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – втора алинея – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

– частта от капитала, който е 
необходим за провеждането на тази 
дейност, спрямо капитала на групова 
основа;
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Or. en

Обосновка

С оглед са се определи дейност, която е допълнителна към основната стопанска 
дейност на нефинансов контрагент, следва да се разгледат допълнителни елементи. 
Това е от особено значение за енергийните предприятия, които трябва да развиват 
дейности, включително и с финансови инструменти, за да управляват рисковете, 
свързани с колебанието на цените при стоките, които са необходими за търговската 
дейност на групата.

Изменение 431
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – втора алинея – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

– частта от капитала, който е 
необходим за провеждането на тази 
дейност, спрямо капитала на групова 
основа,
– дейността е свързана с 
управлението на стоковите рискове 
или други рискове, произтичащи от 
търговската дейност на групата.

Or. en

Обосновка

С оглед са се определи дейност, която е допълнителна към основната стопанска 
дейност на нефинансов контрагент, следва да се разгледат допълнителни елементи. 
Това е от особено значение за енергийните предприятия, които трябва да развиват 
дейности, включително и с финансови инструменти, за да управляват рисковете, 
свързани с колебанието на цените при стоките, които са необходими за търговската 
дейност на групата.

Изменение 432
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – втора алинея – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност.

– капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност; и

– степента, в която дейността 
осигурява съществен източник на 
приходи на равнището на групата.

Or. en

Обосновка

Определението за „допълнителна дейност към основната стопанска дейност“ следва 
да бъде точно формулирано, за да се сведе до минимум възможността от 
възникването на условия на неравнопоставеност, в които субектите, осъществяващи 
едни и същи дейности, стават предмет на различни разпоредби. Равнопоставеността 
би защитила участниците, крайните потребители и целостта на пазара и би 
елиминирала възможността от регулаторен арбитраж чрез осигуряване на еднакво 
третиране на едни и същи дейности.

Изменение 433
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - втора алинея - тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) степента, в която дейността се 
използва за управление на 
търговските или финансовите 
рискове, свързани с основната 
стопанска дейност;

Or. en

Обосновка

Като трети критерий в), следва да се гарантира, че търговските дружества 
търгуват само с финансови инструменти, свързани с основната стопанска дейност 
на групата от дружества, към която принадлежи субектът/лицето.
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Изменение 434
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дейността е свързана с 
управлението на стоковите рискове 
или други рискове, които произтичат 
от търговската дейност на групата.

Or. de

Обосновка

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Изменение 435
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - втора алинея - тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– пазарния дял на конкретния пазар и 
размера на държаните позиции.

Or. en

Изменение 436
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - втора алинея - тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дейността е свързана с 
управлението на стоковите рискове 
или друг риск, произтичащ от 
търговската дейност на групата.

Or. en

Обосновка

С оглед са се определи дейност, която е допълнителна към основната стопанска 
дейност на нефинансов контрагент, следва да се разгледат допълнителни елементи. 
Това е от особено значение за енергийните предприятия, които трябва да развиват 
дейности, включително и с финансови инструменти, за да управляват рисковете, 
свързани с колебанието на цените при стоките, които са необходими за търговската 
дейност на групата.

Изменение 437
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – втора алинея – тире 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) системното значение на сумата от 
нетните позиции и експозиции на 
даден посредник в съответствие с в 
член 10 от Регламент (ЕС) 
№ …/…[РЕПИ].

Or. en

Обосновка

Четвърти критерий г) гарантира, че изключението съгласно РЕПИ за нефинансови 
контрагенти без системно значение остава в сила при ДПФИ II. С включването на 
този критерий следва да бъдат избегнати нефинансови дружества, които не са от 
системно значение и поради това остават под т.нар. праг за клиринг съгласно РЕПИ.
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Изменение 438
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сделките между членовете на 
групата по смисъла на член 3 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ], 
които имат за цел управление на 
ликвидността и/или риска в рамките 
на групата,

Or. de

Обосновка

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Изменение 439
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– задължения за поддържане на 
пазара (market making) на регулирани 
пазари и на МСТ,

Or. de
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Обосновка

Нефинансовите предприятия се разглеждат по сходен начин в Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура и ДПФИ ІІ. Нефинансовите предприятия, 
които не подлежат на задължение за клиринг по силата на Регламента за 
европейската пазарна инфраструктура, не следва да бъдат определяни като 
финансови институции по реда на ДПФИ ІІ, тъй като в противен случай би 
отпаднало основанието за освобождаване от задължението за клиринг на 
нефинансовите предприятия по реда на Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура. Вътрешните сделки не са предмет на задължение за клиринг по 
силата на РПФИ и съответно не следва да се вземат предвид, когато се определя 
дали дадено нефинансово предприятие е превишило клиринговия праг.

Изменение 440
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинеи 2a и 2б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2012 г.].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 441
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕОЦКП разработва проекти на 
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регулаторни технически стандарти с 
цел уточняване на критериите, 
съгласно които се определя дали една 
дейност е допълнителна към 
основната стопанска дейност, като 
отчита най-малко следните 
елементи:
a) до каква степен може обективно да 
се измери доколко дейността 
намалява рисковете, пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност;
б) капитала, който е необходим за 
провеждането на тази дейност, и 
риска, който произтича от 
дейността, и двете като 
съотношение спрямо дейността на 
групата;
в) до каква степен дейността е 
свързана единствено с управлението 
на стоковите рискове или други 
рискове, произтичащи от 
търговската дейност на групата.

Or. en

Изменение 442
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел уточняване на критериите, 
съгласно които се определя дали една 
дейност е допълнителна към 
основната стопанска дейност, като 
отчита най-малко следните 
елементи:
a) до каква степен може обективно да 
се измери доколко дейността 
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намалява рисковете, пряко свързани с 
търговската или финансовата 
дейност;
б) необходимостта допълнителните 
дейности да съставляват по-малката 
част от дейностите на групата и на 
субекта, с изключение на услугите, 
предоставяни единствено на други 
членове от същата група;
в) равнището на извършената 
търговия или предоставените 
инвестиционни услуги, свързани с 
услугите, предприети от финансови 
институции, извършващи същите 
дейности или предоставящи същите 
услуги;
г) дали е желателно ограничаването 
на експозициите на нетен кредитен 
риск до нива, които не са от 
системно значение;
д) мащаба на пазарния риск, свързан с 
дейността, спрямо пазарния риск, 
произтичащ от основната стопанска 
дейност.
ЕОЦКП предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива

Or. en

Изменение 443
Jürgen Klute
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Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на освобождавания на национална основа би могло да ускори 
прибързаното въвеждане на най-слабото регламентиране, вместо да доведе до 
европейско хармонизиране.

Изменение 444
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решават 
да не прилагат настоящата директива за 
лицата, за които те се явяват 
държавата членка по произход, и на 
които:

1. Държавите членки могат да решават 
да не прилагат членове 9, 15, 36, 37, 38, 
39 и 41—58 от настоящата директива за 
лицата, на които:

Or. en

Изменение 445
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – първа алинея – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– не е разрешено да предоставят 
инвестиционни услуги с изключение 
предоставянето на инвестиционни 

– не е разрешено да предоставят 
инвестиционни услуги с изключение 
предоставянето на инвестиционни 
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консултации, със или без приемането и 
предаването на поръчки за прехвърлими 
ценни книжа и дялови единици в 
предприятия за колективно 
инвестиране, и

консултации, със или без приемането и 
предаването на нареждания за 
прехвърлими ценни книжа и дялови 
единици в предприятия за колективно 
инвестиране, както и приемането и 
предаването на нареждания за 
прехвърлими ценни книжа и дялови 
единици в предприятия за колективно 
инвестиране по инициатива на 
клиента, и

Or. en

Изменение 446
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – първа алинея – заключителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че дейностите на тези лица 
са лицензирани и регулирани на 
национално ниво. Националните 
режими подлагат тези лица на 
изисквания, които са поне аналогични 
на следните изисквания по настоящата 
директива:

при условие че дейностите на тези лица 
са лицензирани и регулирани на 
национално ниво. Националните 
режими подлагат тези лица на 
изисквания, които са поне аналогични 
на следните изисквания по настоящата 
директива, като вземат предвид 
техния размер, рисков профил и 
правен характер:

Or. en

Изменение 447
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – първа алинея – тире 3 – подточка v – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) условия и процедури за издаване на 
лиценз и текущ надзор, установени в 

i) условия и процедури за издаване на 
лиценз и текущ надзор, установени в 
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член 5, параграфи 1 и 3 и в членове 7, 8, 
9, 10, 21 и 22;

член 5, параграфи 1 и 3 и в членове 7, 8, 
9, 10, 21, 22 и 23 и съответните мерки 
за прилагане, приети от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 94;

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат включени разпоредби относно конфликти на интереси.

Изменение 448
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – първа алинея – тире 3 – подточка v – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) изисквания относно 
организацията, установени в член 16, 
параграф 3, и съответните мерки за 
прилагане, приети от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 94.

Or. en

Обосновка

Необходимо е успешното предотвратяване на конфликти на интереси да се 
гарантира чрез подходяща организация.

Изменение 449
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват лицата, 
които са освободени по параграф 1 от 

Държавите-членки изискват лицата, 
които са освободени по параграф 1 от 
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обхвата на настоящата директива, да 
бъдат обхванати от схема за 
обезщетяване на инвеститори, призната 
в съответствие с Директива 97/9/EО, 
или от система, осигуряваща 
еквивалентно ниво на защита на своите 
клиенти.

обхвата на настоящата директива, да 
бъдат обхванати от схема за 
обезщетяване на инвеститори, призната 
в съответствие с Директива 97/9/EО, 
или от система, осигуряваща 
еквивалентно ниво на защита на своите 
клиенти. Държавите членки могат да 
разрешат застраховки за 
професионална отговорност като 
алтернативно покритие, когато това 
би било уместно и пропорционално с 
оглед на размера, рисковия профил и 
правния характер на лицата, 
изключени от обхвата на 
настоящата директива съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 450
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото изискване не е 
приложимо за продукти, които вече 
са предмет на изискванията за 
защита на инвеститорите по силата 
на специален режим, например, наред 
с други, ПКИПЦК.

Or. en

Обосновка

За продукти като ПКИПЦК се прилага специален правен режим, който вече съдържа 
и е изграден около подробни изисквания за защита на непрофесионалните 
инвеститори и, според най-новото развитие в обсъжданията по прегледа на МЦДЦК, 
не се предвижда да бъдат включени в обхвата на настоящия текст.
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Изменение 451
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Тези национални режими могат да 
разрешават на компетентните 
органи да делегират 
административни, подготвителни 
или допълнителни задачи, свързани с 
издаването на разрешения, прегледа 
на условията за първоначално 
разрешение и регулярния мониторинг 
на оперативните изисквания, 
посочени в членове 5, 21 и 22, в 
съответствие с условията, 
определени в член 69, параграф 2.

Or. en

Изменение 452
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „инвестиционни услуги и дейности“ 
означава всяка от услугите и 
дейностите, изброени в раздел А от 
приложение I относно всеки от 
инструментите, изброени в раздел В от 
приложение I; 

1) „инвестиционни услуги и дейности“ 
означава всяка от услугите и 
дейностите, изброени в раздел А от 
приложение I относно всеки от 
инструментите, изброени в раздели В и 
Ва от приложение I; 

Or. en

Обосновка

Квотите на емисии влизат в обхвата на ДПФИ/РПЗ/ДПЗ, но като различни по 
естество от финансовите инструменти, и е необходимо да бъдат поставени в 
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специален раздел.

Изменение 453
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 94 мерки, определящи:

ЕОЦКП може да разработва проекти 
на регулаторни технически 
стандарти за определяне на:

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ЕОЦКП – техническа корекция.

Изменение 454
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*. 
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
________________
*ОВ Моля, въведете дата: …

Or. en
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Изменение 455
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „инвестиционна консултация“ 
означава предоставянето на 
персонални препоръки на клиент, по 
негово искане или по инициатива на 
инвестиционния посредник, по 
отношение на една или повече сделки, 
свързани с финансови инструменти;

3) „инвестиционна консултация“ 
означава независимото предоставяне
на персонални препоръки на клиент, по 
негово искане или по инициатива на 
инвестиционния посредник, по 
отношение на една или повече сделки, 
свързани с финансови инструменти, 
които не са емитирани от 
консултанта или от икономически 
зависим емитент, който не е повлиян 
от такси, комисиони, стимули или 
възнаграждения, платени или 
предоставени от трета страна или 
лице, което действа от името на 
трета страна във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите;

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC)

Изменение 456
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „Информация за продукта“ 
означава предоставянето на 



PE489.464v01-00 52/183 AM\901764BG.doc

BG

персонални препоръки на клиент, по 
негово искане или по инициатива на 
инвестиционния посредник, по 
отношение на една или повече сделки, 
свързани с финансови инструменти.

Or. en

Изменение 457
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) „независима инвестиционна 
консултация“ означава 
инвестиционна консултация, 
основана на всеобхватен и обективен
анализ на всички инвестиционни 
продукти на дребно, които са в 
състояние да отговорят на 
инвестиционните потребности и 
цели на непрофесионален клиент, и 
предоставяне на консултации, които 
са безпристрастни и неограничени и 
се заплащат пряко от клиента, което 
изключва плащане или предоставяне 
на такси, комисиони или други 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите;

Or. en

Изменение 458
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „изпълнение на поръчки от името на 
клиенти“ означава действия за 
сключване на споразумения, за покупка 
или продажба на един или повече 
финансови инструменти от името на 
клиенти. Изпълнение на поръчки 
включва сключването на споразумения 
за продажба на финансови инструменти, 
емитирани от кредитна институция или 
инвестиционен посредник, в момента на 
емитирането им;

4) „изпълнение на поръчки от името на 
клиенти“ означава действия за 
сключване на споразумения, за покупка 
или продажба на един или повече 
финансови инструменти от името на 
клиенти, включително при модел на 
насрещна търговия. Изпълнение на 
поръчки включва сключването на 
споразумения за продажба на 
финансови инструменти, емитирани от 
кредитна институция или 
инвестиционен посредник, в момента на 
емитирането им;

Or. en

Обосновка

От формулировката, предложена от Комисията, не става ясно, че изпълнението на 
поръчки по модела на насрещната търговия, който е широко използван в ЕС за клиринг 
за клиентите, ще се разглежда като изпълнение на клиентско нареждане.

Изменение 459
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „търгуване за собствена сметка“ 
означава търгуване със собствен 
капитал, което има като резултат 
сключването на сделки с един или 
повече финансови инструменти;

5) „търгуване за собствена сметка“ 
означава търгуване със собствен 
капитал, което има като резултат 
сключването на сделки с един или 
повече финансови инструменти, в това 
число „безрискова търговия на 
възложител“, която се състои в 
изпълнението на съпоставени 
нареждания на различни клиенти;

Or. en
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Изменение 460
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „маркет мейкър“ означава лице, което 
трайно показва готовност да търгува за 
собствена сметка на финансовите пазари 
като купува и продава финансови 
инструменти със собствения си капитал 
по цени, които са определени от него;

6) „маркет мейкър“ означава лице, което 
трайно показва готовност да търгува за 
собствена сметка на финансовите пазари 
като купува и продава финансови 
инструменти, които присъстват на 
пазара едновременно от страната на 
предлагането и от тази на 
търсенето, със собствения си капитал 
по цени, които са определени от него. 
Това определение изключва лицата, 
които действат като маркет 
мейкъри по силата на задължения 
или нормативна принуда;

Or. en

Обосновка

Важно е участниците на пазара, които извършват дейност на маркет мейкъри 
вследствие на нормативни разпоредби (например специфични за сектора разпоредби), 
да не бъдат включени в приложното поле на ДПФИ.

Изменение 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „маркет мейкър“ означава лице, което 
трайно показва готовност да търгува за 
собствена сметка на финансовите пазари 
като купува и продава финансови 
инструменти със собствения си капитал 
по цени, които са определени от него;

6) „маркет мейкър“ означава лице, което 
трайно показва готовност да търгува за 
собствена сметка на финансовите пазари 
като купува и продава финансови 
инструменти със собствения си капитал;
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Or. en

Обосновка

Както допълнително препоръчват американската Комисия за ценни книжа и фондови 
борси (SEC) и Федералната комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC), 
маркет мейкърите следва да бъдат насърчавани „да предоставят редовно котировки 
за покупка и продажба, които да са разумни и свързани с пазара“.

Изменение 462
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружества, чиято средна 
пазарна капитализация не надхвърля 
100 000 000 EUR въз основа на 
котировките към края на годината за 
трите предходни календарни години;

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива съществуващите 
национални концепции в различните
държави членки.

Or. en

Обосновка

ДПФИ следва да отразява Директивата за прозрачността, в която не е дадено 
определение на МСП и на държавите членки е предоставена свободата да ги 
тълкуват в съответствие със съществуващите национални концепции. 
Действително, Комисията посочи в своята оценка на въздействието на Директивата 
за прозрачността, че: „….това, което в една държава членка се разглежда като 
малко регистрирано на борсата дружество, в друга държава членка може да се 
разглежда като голямо дружество. Поради това, когато в настоящата оценка на 
въздействието се посочват „малки и средни емитенти“, се имат предвид 
съществуващите национални концепции в различните държави членки.“

Изменение 463
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружества, чиято средна 
пазарна капитализация не надхвърля
100 000 000 EUR въз основа на 
котировките към края на годината за 
трите предходни календарни години;

12) „малки и средни предприятия“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружества, чиято средна 
пазарна капитализация не надхвърля
200 000 000 EUR въз основа на 
котировките към края на годината за 
трите предходни календарни години;

Or. en

Изменение 464
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „финансов инструмент“ означава 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I;

14) „финансов инструмент“ означава 
инструментите, определени в раздел В 
от приложение I и ВА от приложение I 
за изключителните цели на 
настоящата директива, Регламент 
(ЕС) № .../... [РПФИ] и Регламент (ЕС) 
№ .../... [Регламент за пазарните 
злоупотреби] и Директива (ЕС) № .../... 
[Директива за пазарните 
злоупотреби];

Or. en

Обосновка

По своя характер квотите за емисии не са финансови инструменти, но попадат в 
приложното поле на ДПФИ/РПФИ и ДПЗ/РПЗ

Изменение 465
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24) „предприятие-майка“ означава 
предприятие майка, както е определено 
в членове 1 и 2 на седмата Директива 
83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. 
относно консолидираните счетоводни 
отчети;

24) „предприятие-майка“ означава 
предприятие майка, както е определено 
в членове 1 и 2, както и съвместно 
управлявано предприятие, както е 
определено в член 32 от седмата 
Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 
юни 1983 г. относно консолидираните 
счетоводни отчети;

Or. en

Обосновка

Определенията за предприятие майка и дъщерно предприятие (член 2, параграф 1, 
буква б) с позоваване на член 4, параграф 2) не са пълни, тъй като дъщерните 
предприятия, които са собственост на няколко акционери, няма да отговарят на 
условията. Необходимо е тази структура на предприятие да бъде разгледана в 
настоящото предложение, за да се гарантира добре балансирано и справедливо 
регламентиране. Поради това обхватът на освобождаването следва да се разшири до 
съвместно управляваните предприятия, както са определени в член 32 от Седма 
директива на Съвета 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г.

Изменение 466
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25) „дъщерно предприятие“ означава 
дъщерно предприятие, както е 
определено в членове 1 и 2 от 
Директива 83/349/ЕИО, включително 
всички дъщерни предприятия на 
дъщерно предприятие на предприятие 
майка, което ръководи тези 
предприятия;

25) „дъщерно предприятие“ означава 
дъщерно предприятие, както е 
определено в членове 1 и 2, както и 
съвместно управлявано предприятие, 
както е определено в член 32 от 
Директива 83/349/ЕИО, включително 
всички дъщерни предприятия на 
дъщерно предприятие на предприятие 
майка, което ръководи тези 
предприятия;
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Or. en

Обосновка

Определенията за предприятие майка и дъщерно предприятие (член 2, параграф 1, 
буква б) с позоваване на член 4, параграф 2) не са пълни, тъй като дъщерните 
предприятия, които са собственост на няколко акционери, няма да отговарят на 
условията. Необходимо е тази структура на предприятие да бъде разгледана в 
настоящото предложение, за да се гарантира добре балансирано и справедливо 
регламентиране. Поради това обхватът на освобождаването следва да се разшири до 
съвместно управляваните предприятия, както са определени в член 32 от Седма 
Директива на Съвета 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г.

Изменение 467
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 25a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25а. понятието „групова основа“ 
обхваща консолидираните и 
неконсолидираните групи от 
предприятия, които осигуряват 
допълнителната дейност за своите 
акционери и свързани предприятия, 
когато те извършват търговска 
дейност, еднаква с основната 
стопанска дейност на групата.

Or. en

Обосновка

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
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the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Изменение 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27) „управителен орган“ означава 
ръководен орган, изпълняващ надзорни 
и управленски функции, който взема 
окончателните решения и разполага с 
правомощия за определяне на 
стратегията, целите и цялостната 
политика на предприятието. В 
управителния орган участват лицата, 
които действително управляват 
стопанската дейност на 
предприятието;

27) „управителен орган“ означава 
органът или органите на дадена 
институция, назначени в 
съответствие с националното право,
който разполага с правомощия за 
определяне на стратегията, целите и 
цялостната политика на институцията
и който осъществява надзор и 
наблюдение на вземането на решения 
на управленско равнище. Това включва 
лицата, които действително управляват 
дейността на институцията.
По-специално, позоваванията на 
управителния орган включват както 
управленските, така и надзорните 
функции на органа или органите, 
посочени в първата алинея. Когато 
съгласно националното право 
управленските и надзорните функции 
на управителния орган са възложени 
на различни органи или на различни 
членове на един орган, държавата 
членка прави разграничение между 
отговорните органи или членове на 
управителния орган в съответствие с 
националното си право, освен ако в 
директивата не е указано друго. За 
целите на настоящата директива 
„управленска функция“ означава 
определянето на стратегията, 
целите и цялостната насока на 
дейността на институцията, а 
„надзорна функция“ означава 
осъществяването на надзор и 
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наблюдение на вземането на решения 
на управленско равнище;

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от групата ECR в предложенията за 
ДКИ ІV.

Изменение 469
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27) „управителен орган“ означава 
ръководен орган, изпълняващ надзорни 
и управленски функции, който взема 
окончателните решения и разполага с 
правомощия за определяне на 
стратегията, целите и цялостната 
политика на предприятието. В 
управителния орган участват лицата, 
които действително управляват 
стопанската дейност на 
предприятието;

27) „управителен орган“ означава 
ръководен орган, изпълняващ надзорни 
и управленски функции, на 
инвестиционен посредник, пазарен 
оператор или доставчик на услуги за 
отчитане на данни, който взема 
окончателните решения и разполага с 
правомощия за определяне на 
стратегията, целите и цялостната 
политика на инвестиционния 
посредник, пазарния оператор или 
доставчика на услуги за отчитане на 
данни, включително лицата, които 
действително управляват стопанската 
дейност на субекта;

Or. en

Обосновка

Определението за управителен орган следва да е съгласувано едновременно в РПФИ и в 
ДПФИ. Същото изменение фигурира в РПФИ.
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Изменение 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28) „управителен орган в надзорната 
си функция“ означава управителен 
орган, който действа в изпълнение на 
своите надзорни функции по контрол 
и мониторинг на процеса на вземане 
на решения от страна на 
ръководството;

заличава се

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в CRD ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за CRD ІV.

Изменение 471
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30) „алгоритмична търговия“ означава 
търговия с финансови инструменти, при 
която индивидуалните параметри на 
нареждането се определят автоматично 
от компютърен алгоритъм, в т.ч. дали да 
се инициира нареждането, срокове, цена 
или количество на нарежданията или 
начина на управление на подаденото 
нареждане при ограничена или нулева 
човешка намеса. В тази дефиниция не се 
включват системите, които се използва 
единствено с цел насочване на поръчки 
до едно или няколко места за търговия 
или потвърждаване на поръчки;

30) „алгоритмична търговия“ означава 
търговия с финансови инструменти, при 
която всички или по същество всички, 
или значителна част от
индивидуалните параметри на 
нареждането се определят автоматично 
от компютърен алгоритъм, в т.ч. дали да 
се инициира нареждането, срокове, цена 
или количество на нарежданията или 
начина на управление на подаденото 
нареждане при ограничена или нулева
човешка намеса. В тази дефиниция не се 
включват системите, които се използва 
единствено с цел насочване на поръчки 
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до едно или няколко места за търговия 
или потвърждаване на поръчки;

Or. en

Обосновка

Определението на Комисията на понятието „алгоритмична търговия“ обхваща 
всички фирми, които използват алгоритми като част от своята стратегия за 
търгуване, включително автоматизирана обработка след изпълнение на операциите.  
Това изменение внася яснота.

Изменение 472
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „високочестотна търговия“ 
означава алгоритмична търговия със 
следните характеристики:
1) много голям брой нареждания в 
сравнение със средния брой 
нареждания, издавани от 
участниците, активни на 
съответното място;
2) бързо отменяне/подменяне на 
нарежданията;
3) търговия за собствена сметка;
5) без значителна нетна позиция в 
края на деня (нулева позиция);
6) заемане на позиции за много кратки 
периоди на задържане;
7) получаване на много ниски маржове 
на сделка;
8) използване на системи за 
обработка на нарежданията със 
скорости, близки до минималната 
латентност на дадена сделка;
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9) използване на услуги за съвместно 
ползване/ хостинг на късо разстояние
и отделни потоци от данни;
10) насоченост към високоликвидни 
инструменти;
11) използване на компютърни 
програми и алгоритми за 
автоматизирано вземане на решения 
за завеждане, генериране, насочване и 
изпълнение на нареждания.
ЕОЦКП преразглежда ежегодно 
уместността на горното 
определение, за да гарантира, че то е 
в съответствие с развитието на 
пазара, подходящо е за съответния 
спектър ценни книжа и е предмет на 
надлежно наблюдение от регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, както и докладва 
пред Европейския парламент, Съвета 
и Комисията.

Or. en

Обосновка

Доколкото се дава определение на високочестотната търговия, е важно да бъдат 
определени минималните критерии на стратегия, включваща високочестотна 
търговия, за да се гарантира, че тя може да бъде установена и прилагана в 
контекста на член 17, параграф 3; ЕОЦКП следва редовно да преразглежда 
целесъобразността на тези критерии, за да се гарантира, че те издържат 
проверката на времето в хода на развитие на пазарите.

Изменение 473
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „стратегия за високочестотна 
търговия“ означава стратегия за 
търгуване с финансови инструменти, 
която включва високочестотна 
търговия и притежава най-малко пет 
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от следните характеристики:
i) използва съоръжения за съвместно 
ползване или хостинг на късо 
разстояние;
ii) използва пряк достъп до пазарите;
iii) свързана е с дневен оборот на 
портфейла от най-малко 50 %;
iv) съотношението на нарежданията 
към сделките надвишава 4:1;
v) делът на отменените нареждания 
(включително частично отменените) 
надвишава 20 %;
vi) по-голяма част от позициите се
откриват в рамките на същия ден;
vii) над 50 % от нарежданията или 
сделките са извършени на места за 
търговия, които предлагат 
намаления или отстъпки за 
нареждания, осигуряващи 
ликвидност, и за които се допуска да 
се правят такива отстъпки;

Or. en

Обосновка

Необходимо е стратегиите за високочестотна търговия да бъдат определени така, 
че да се гарантира разграничаване от останалите инвеститори на пазара, ето защо 
това изменение предлага затягане на някои от критериите, за да се предотврати 
заобикалянето на правилата от тези, които прилагат стратегии за ВЧТ.

Изменение 474
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „високочестотна търговия“ 
означава форма на алгоритмична 
търговия, чиято рентабилност 
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зависи от използването на 
технология, която позволява 
предаването, отменянето или 
изменянето на нареждания на 
интервали, които се приближават до 
минималната физическа латентност 
на механизма за предаване, отменяне 
или изменяне на нареждания;

Or. en

Обосновка

Важно е ВЧТ да бъде разграничена от алгоритмите, които осъществяват стратегии 
за търговия, които не зависят от това да бъдат по-бързи от останалите участници 
на пазара.

Изменение 475
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „високочестотна търговия“ 
означава търговия с финансови 
инструменти, при която 
компютърна програма автоматично 
определя отделните параметри на 
нарежданията, достъпа до места на 
изпълнение, достъпа до пазарни данни 
и насочването на нарежданията, и 
която притежава следните 
характеристики:
a) много високо съотношение на 
нарежданията към сделките;
б) много кратки периоди на 
задържане;
в) използване на съоръжения за 
съвместно ползване;
г) дневен оборот на портфейла от 
най-малко 50 %.
Компетентните органи определят 
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отделните характеристики за всяко 
място за търговия в зависимост от 
неговите характерни особености и 
ликвидност.

Or. en

Изменение 476
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „стратегия за високочестотна 
търговия“ означава стратегия за 
търговия относно търгуването за 
собствена сметка с финансови 
инструменти, която включва 
високочестотна търговия и 
притежава най-малко четири от 
следните характеристики:
i) използва съоръжения за съвместно 
ползване или пряк достъп до пазара;
ii) свързана е с дневен оборот на 
портфейла от най-малко 50 %;
iii) съотношението на нарежданията 
към сделките надвишава 4:1;
iv) делът на отменените нареждания 
надвишава 20 %;
v) по-голяма част от заетите 
позиции се откриват в рамките на 
същия ден;
vi) повече от 50 % от нарежданията 
или сделките се извършват на места 
за търговия, които предлагат 
намаления или отстъпки за 
нареждания, осигуряващи 
ликвидност, и за които могат да се 
правят такива отстъпки;

Or. en
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Изменение 477
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а. „стратегия за високочестотна 
алгоритмична търговия“ означава 
стратегия за алгоритмична 
търговия, която се характеризира със 
заемане на позиции за кратки 
периоди, като се използват системи 
за обработка на нареждания със 
скорости, близки до минималната 
латентност на сделка, както и с 
инфраструктура, която е 
предназначена да свежда до минимум 
мрежовата латентност и други 
видове латентност постоянно и 
независимо от потока на 
нарежданията, подавани към 
инвестиционния посредник от 
неговите клиенти.
По-конкретно, стратегията за 
високочестотна алгоритмична 
търговия съгласно горното 
определение може да съдържа един 
или повече от следните елементи:
а) за всяка отделна сделка или 
нареждане завеждането, 
генерирането, насочването и 
изпълнението на нареждания се 
определят от системата без човешка 
намеса;
б) кратки срокове за създаване и 
ликвидиране на позиции;
в) голям дневен оборот на портфейла;
г) високо съотношение на 
нарежданията спрямо сделките в 
рамките на деня; и
д) приключване на търговския ден при 
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позиция, близка до или равна на нула.

Or. en

Обосновка

Съгласно неофициален документ на Европейската комисия

Изменение 478
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30б. „стратегия за високочестотна 
търговия“ означава стратегия за 
търговия относно търгуването за 
собствена сметка с финансови 
инструменти, която включва 
високочестотна търговия и 
притежава следните 
характеристики:
i) използва системи за съвместно 
ползване на инфраструктурата;
ii) свързана е с дневен оборот на 
портфейла от най-малко 50 %;
iii) съотношението на нарежданията 
към сделките надвишава 250:1 в 
рамките на деня;
iv) делът на отменените нареждания 
надвишава 20 %;
v) по-голяма част от заетите 
позициите се откриват в рамките на 
същия ден.
ЕОЦКП преразглежда ежегодно 
уместността на изброените по-горе 
критерии, за да гарантира, че те са в 
съответствие с развитието на 
пазара, подходящи са за съответния 
спектър ценни книжа и са предмет на 
достатъчно наблюдение от 
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регулирани пазари, МСТ и ОСТ, както 
и докладва пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка

Доколкото се дава определение на високочестотната търговия, е важно да бъдат 
определени минималните критерии на стратегия, включваща високочестотната 
търговия, за да се гарантира, че тя може да бъде установена и прилагана в 
контекста на член 17, параграф 3; ЕОЦКП следва редовно да преразглежда 
целесъобразността на тези критерии, за да се гарантира, че те издържат 
проверката на времето в хода на развитие на пазарите.

Изменение 479
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30б. „стратегия за високочестотна 
търговия“ означава стратегия за 
алгоритмична търговия, която се 
характеризира със заемане на позиции 
за кратки периоди, като се използват 
системи за обработка на нареждания 
със скорости, близки до минималната 
латентност на сделка, както и с 
инфраструктура, която е 
предназначена да свежда до минимум 
мрежовата латентност и други 
видове латентност постоянно и 
независимо от потока на 
нарежданията, подавани към 
инвестиционния посредник от 
неговите клиенти.
По-конкретно, стратегия за 
високочестотна алгоритмична 
търговия съгласно горното 
определение може да съдържа един 
или повече от следните елементи:
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- за всяка отделна сделка или 
нареждане завеждането, 
генерирането, насочването и 
изпълнението на нареждания се 
определят от системата без човешка 
намеса;
- кратки срокове за създаване и 
ликвидиране на позиции;
- голям дневен оборот на портфейла;
- висок дял на нарежданията спрямо 
сделките в рамките на деня; и
- приключване на търговския ден при 
позиция, близка до или равна на 
нулева.

Or. en

Обосновка

Определението е предложено от Комисията в неофициален документ.

Изменение 480
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30г. „спонсориран достъп“ означава 
договореност, чрез която 
инвестиционен посредник, който е 
член на, участник в или потребител 
на платформа за търговия, разрешава 
на клиенти да предават нареждания 
по електронен път и пряко до 
определена платформа за търговия 
под търговската идентификация на 
инвестиционния посредник, без 
нарежданията да се предават чрез 
вътрешните системи за електронна 
търговия на инвестиционния 
посредник.
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Or. en

Обосновка

Целта на това предложено изменение е да се подчертаят различните методи, чрез 
които участниците на пазара могат да получат достъп до платформа за търговия. 
Настоящата формулировка е взета от насоките на ЕОЦКП относно системите и 
механизмите за контрол, издадени на 22 декември 2011 г., с референтен номер:
ESMA/2011/456.

Изменение 481
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 30д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30д. съгласно ДПФИ „открит“ или 
„нефилтриран“ достъп до регулиран 
пазар или МСТ, при който 
нарежданията на клиента не 
преминават през предварителен 
търговски контрол, преди да бъдат 
изпратени на регулиран пазар или 
МСТ, е забранен. Следователно 
клиент на спонсориран достъп следва 
никога да не може да изпрати 
нареждане до платформа за 
търговия, без нареждането да 
премине през предварителния 
търговски контрол на 
инвестиционния посредник.

Or. en

Обосновка

Целта на това предложено изменение е да се подчертаят различните методи, чрез 
които участниците на пазара могат да получат достъп до платформа за търговия. 
Настоящата формулировка е взета от насоките на ЕОЦКП относно системите и 
механизмите за контрол, издадени на 22 декември 2011 г., с референтен номер:
ESMA/2011/456.
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Изменение 482
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31) „пряк електронен достъп“ до 
мястото за търговия означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
поръчки, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща 
всички подобни споразумения, 
независимо дали лицето използва 
инфраструктурата на члена или 
участника или предоставената от 
него система за свързване, за да 
подаде нареждането;

заличава се

Or. en

Изменение 483
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31) „пряк електронен достъп“ до 
мястото за търговия означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
поръчки, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща 

31) „Пряк електронен достъп“ означава 
договореност, чрез която 
инвестиционен посредник, който е 
член на, участник в или потребител 
на платформа за търговия, разрешава 
на клиенти да предават нареждания 
по електронен път до вътрешните 
системи за електронна търговия на 
инвестиционния посредник за 
автоматично препредаване към 
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подобно споразумение, независимо 
дали лицето използва 
инфраструктурата на члена или 
участника или предоставената от 
него система за свързване, за да 
подаде нареждането;

определена платформа за търговия 
под търговската идентификация на 
инвестиционния посредник;

Or. en

Обосновка

Целта на това предложено изменение е да се подчертаят различните методи, чрез 
които участниците на пазара могат да получат достъп до платформа за търговия. 
Настоящата формулировка е взета от насоките на ЕОЦКП относно системите и 
механизмите за контрол, издадени на 22 декември 2011 г., с референтен номер:
ESMA/2011/456.

Изменение 484
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31) „пряк електронен достъп“ до 
мястото за търговия означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
нареждания, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща 
подобно споразумение, независимо дали 
лицето използва инфраструктурата на 
члена или участника или предоставената 
от него система за свързване, за да 
подаде нареждането;

31) „пряк пазарен достъп“ до мястото за 
търговия означава споразумение, при 
което член или участник на място за 
търговия позволява на дадено лице да 
използва неговия код за търгуване, т.е. 
лицето може да подава по електронен 
път нареждания, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща 
подобно споразумение, независимо дали 
лицето използва инфраструктурата на 
члена или участника или предоставената 
от него система за свързване, за да 
подаде нареждането;

Or. en

Обосновка

Позоваването на пряк електронен достъп следва да бъде променено в „пряк достъп до 
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пазара“, за да се съгласува 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 (BG)

Изменение 485
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31) „пряк електронен достъп“ до 
мястото за търговия означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
нареждания, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща
подобно споразумение, независимо 
дали лицето използва
инфраструктурата на члена или 
участника или предоставената от 
него система за свързване, за да 
подаде нареждането;

31) „пряк електронен достъп“ до 
мястото за търговия означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
нареждания, свързани с финансов 
инструмент, пряко на мястото за 
търговия. Тази дефиниция обхваща 
използването от лицето на
инфраструктурата на члена;

Or. en

Изменение 486
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 31а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

31а) „Пряк достъп до пазара“ 
означава споразумение, при което 
член или участник на място за 
търговия позволява на дадено лице да 
използва неговия код за търгуване, т.е. 
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лицето може да подава по електронен 
път нареждания до вътрешните 
системи за електронна търговия на 
инвестиционния посредник за 
автоматично последващо предаване с 
кода за търгуване на инвестиционния 
посредник до определено място за 
търговия;

Or. en

Изменение 487
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 31 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

31б) „Спонсориран достъп“ означава 
споразумение, при което член или 
участник на място за търговия 
позволява на дадено лице да използва 
неговия код за търгуване, т.е. лицето 
може да подава по електронен път 
нареждания с кода за търгуване на 
инвестиционния посредник до 
определено място за търговия, без 
тези нареждания да бъдат предавани 
през вътрешните системи за 
електронна търговия на 
инвестиционния посредник;

Or. en

Изменение 488
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Търгуване от свое име и за 
собствена сметка“ означава сделка, 
състояща се от два или повече етапа, 
при която даден инвестиционен 
посредник или пазарен оператор се 
намесва като страна във всеки етап и 
която се осъществява, за да се 
улеснят едно или повече от 
нарежданията на клиента, и която 
не води до поемане на пазарен риск от 
страна на инвестиционния 
посредник;

Or. en

Обосновка

Това е дефиниция на търгуването от свое име и за собствена сметка, което се 
различава от търгуването за собствена сметка. Търгуването от свое име и за 
собствена сметка описва сделка, при която посредникът/операторът се явява 
посредник в сделката и става купувач на продавача или продавач на купувача. Това би 
могло да се случи, за да се улеснят сделките на клиента и/или за да могат сделките да 
бъдат анонимни.

Изменение 489
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Позиции, изкривяващи пазара“ 
означава позиции, които обективно не 
намаляват рисковете, пряко свързани 
с търговските дейности по 
отношение на стоката, и 
надвишават изискваното ниво за 
осигуряване на достатъчна 
ликвидност за позициите, които 
обективно намаляват рисковете, 
пряко свързани с търговските 
дейности по отношение на стоката, 
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или които по друг начин нарушават 
функцията на пазара за определяне на 
цените;

Or. en

Обосновка

Необходима дефиниция, за да се направи разграничение между спекулативни и 
хеджингови позиции.

Изменение 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Инвестиции на базата на 
застраховка“ означава 
застрахователни договори, при които 
платимата сума за клиента се 
определя от пазарната стойност на 
даден актив или плащане за актив 
или референтна стойност, и при 
които клиентът не притежава пряко 
актива;

Or. en

Обосновка

Инвестициите на базата на застраховка следва да попаднат в приложното поле на 
ДПФИ.

Изменение 491
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Прекомерна спекулация“ за 
целите на настоящия регламент е 
търговска дейност с всеки актив 
съгласно договорите за продажба на 
този актив за бъдеща доставка, 
сключени съгласно или подлежащи на 
правилата за местата за търговия 
или извънборсовите пазари, като се 
има предвид важния договор за 
определяне на цените, който 
причинява или представлява 
значителен риск за предизвикване на 
нестабилност, изкривявания или 
неоправдани промени в методичното 
ценообразуване на този актив или 
води до отклоняване на 
ценообразуването от основните 
показатели.

Or. en

Обосновка

Спекулантите са необходими на стоковите пазари, за да осигуряват ликвидност за 
добросъвестното хеджиране, когато липсва баланс между „дългите“ и „къси“ 
хеджъри. На някои стокови пазари обаче обемът на хеджърите е по-малък от този 
на спекулантите, което води до риск за ценовите нива и нестабилност, които вече не 
се ръководят от основните показатели. Дефинирането на „прекомерната 
спекулация“ дава на надзорните органи и пазарите допълнително основание да се 
намесят, за да защитят интересите на хеджърите.

Изменение 492
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Прекомерна спекулация“ 
означава позициите, заемани от всяко 
лице, включително и всяка група или 
категория лица, които обективно не 
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намаляват рисковете, свързани пряко 
с търговската дейност на това лице 
по отношение на стоката и в които 
контрагентът не намалява 
рисковете, пряко свързани с неговата 
търговска дейност.

Or. en

Изменение 493
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а) „Дейности за намаляване на 
рисковете от основната стопанска 
дейност“ означава хеджиране на 
рисковете, свързани с 
производството, продажбите и други 
рискове.

Or. en

Обосновка

Имайки предвид важността на определянето на хеджирането по отношение на 
освобождаването, намерението на Комисията, обявено в съображение 88, следва да 
бъде включено пряко в директивата. Търгуването с цел хеджиране на различните 
рискове е ключово за по-сигурните пазари за търговия на едро. За да се даде 
възможност на нефинансовите предприятия да хеджират възможно най-много 
рискове, хеджирането на рисковете, свързани с продажбите, следва да бъде добавено 
към дефиницията.

Изменение 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

33б) „Общи разходи за доставка“ 
означава всички разходи, които един 
клиент е длъжен да заплати на даден 
инвестиционен посредник, когато 
закупува инвестиционна услуга или 
финансов инструмент, към които 
спадат, изчислени на годишна база:
а) годишната такса за управление;
б) разходи за попечителство и 
административни разходи;
в) такса за постигнати резултати, 
въз основа на оповестената такса за 
постигнати резултати през 
последните 12 месеца или средно за 
максимум 3 години, ако данните са 
налични;
г) търговски разходи, въз основа на 
оповестената такса за постигнати 
резултати през последните 12 месеца 
или средно за максимум 3 години, ако 
данните са налични;
д) общите разходи на всички базови 
фондове по отношение на техните 
текущи такси, когато фондът 
инвестира в някой от фондовете на 
ПКИПЦК, БТФ или инвестиционни 
фондове от затворен тип или всяко 
друго предприятие за колективно 
инвестиране;
е) всички останали разходи, които не 
са включени по-горе;
Общите разходи за доставка се 
изчисляват като процент на годишна 
база.

Or. en

Обосновка

Тази дефиниция ще гарантира, че всички разходи на инвеститора са ясни, като 
осигури високо ниво на оповестяване и прозрачност.
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Изменение 495
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33б) „сделка с добросъвестно 
хеджиране“ означава или:
а) сделка или позиция, която
i) представлява заместител на 
сделки, които са извършени или ще 
бъдат извършени, или позиции, които 
са заети или ще бъдат заети на по-
късен етап във физически канал за 
търговия;
ii) е икономически целесъобразна за 
намаляването на рисковете в 
поведението и управлението на едно 
търговско предприятие;
както и
iii) възниква от потенциалната 
промяна в стойността на:
– активи, които едно лице 
притежава, произвежда, фабрикува, 
преработва или търгува, или очаква 
да притежава, произвежда, 
фабрикува, преработва или търгува;
– пасиви, които едно лице притежава 
или очаква да понесе; или
– услуги, които едно лице предоставя, 
купува или очаква да предостави или 
закупи;
или
б) сделка или позиция, която 
намалява рисковете, свързани с 
позиция, произтичаща от дериват, 
който
i) е бил изпълнен срещу контрагент, 
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за когото сделката би могла да се 
квалифицира като сделка с 
добросъвестно хеджиране съгласно 
точка а);
ii) или отговаря на изискванията в 
точка а).

Or. en

Обосновка

За да се стимулират икономическите ползи от стоковите пазари, е важно да има 
дефиниция за „хедж“. Надзорът на пазара следва да насърчава интересите на онези 
страни, които имат експозиция към цените на стоките, която е неизбежна 
последица от стопанската дейност, а не от спекулация с цените. Тази дефиниция 
следва да бъде свързана с освобождавания, тъй като те попадат в рамките на 
Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR) и закона Дод-Франк.

Изменение 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – точка 33в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33в) „Общи разходи за инвестиции“ 
означава всички разходи, които даден 
клиент е длъжен да заплати, когато 
купува инвестиционна услуга или 
финансов инструмент чрез канал за 
продажби, които включват общите 
разходи за доставка и, изчислени като 
процент на годишна база:
а) такси за платформа, когато те не 
са вече включени в общите разходи за 
доставка;
б) разходите за записване и обратно 
изкупуване на дялове, амортизирани 
за период от пет години като 
предполагаема продължителност на 
инвестицията, освен ако не е 
посочено друго;
в) такси за консултация, без 
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евентуалните отстъпки, направени 
на клиентите, амортизирани за 
период от пет години като 
предполагаема продължителност на 
инвестицията, освен ако не е 
посочено друго;
г) всички останали разходи, които не 
са включени по-горе.
Общите разходи за инвестиции се 
изчисляват като процент на годишна 
база.

Or. en

Обосновка

Тази дефиниция ще гарантира, че всички разходи на инвеститора са ясни, като 
осигури високо ниво на оповестяване и прозрачност.

Изменение 497
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за определяне на някои 
технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, с цел тяхното адаптиране към 
пазарните промени.

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за определяне на някои 
технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, с цел тяхното адаптиране към 
пазарните промени, по-специално във 
връзка с точка 30а от параграф 2.

Or. en

Обосновка

Ако дефиницията на стратегиите за високочестотна търговия се окаже твърде 
рестриктивна или недостатъчно рестриктивна, следва да бъде възможно да се 
използват делегирани актове за нейното усъвършенстване.



PE489.464v01-00 84/183 AM\901764BG.doc

BG

Изменение 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за определяне на някои 
технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, с цел тяхното адаптиране към 
пазарните промени.

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 94 относно 
мерките за определяне на някои 
технически елементи или изменение
на дефинициите, определени в параграф 
1 от настоящия член, ако е 
целесъобразно, да се вземат под 
внимание:
а) техническото развитие на 
финансовите пазари;
б) изброяването на представляващи 
злоупотреба практики, посочени в 
член 34 б, буква б) от Регламент (ЕС) 
№.../... на Европейския парламент и на 
Съвета от... [Регламент за пазарните 
злоупотреби – РПЗ], по-специално във 
връзка с високочестотната търговия, 
включително, но не само, подмамване, 
претоварване с поръчки и разслоение.

Or. en

Изменение 499
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 

3. ЕОЦКП може да разработи 
проекти на регулаторни технически 
стандарти за определяне на 
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член 94 относно мерките за 
определяне на някои технически 
елементи на дефинициите, определени в 
параграф 1 от настоящия член, с цел 
тяхното адаптиране към пазарните 
промени.

технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, с цел тяхното адаптиране към 
пазарните промени.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________
*ОВ моля въведете дата: ...

Or. en

Обосновка

Възможността за определяне на технически елементи на дефинициите съгласно 
ДПФИ фактически е възможност да се промени приложното поле на директивата.  
Ако тази възможност е чисто техническа и цели да адаптира дефинициите към 
пазарните промени, то това е техническа възможност, която ЕОЦКП е по-
квалифициран да прецени.

Изменение 500
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 94 относно мерките за 
определяне на някои технически 
елементи на дефинициите, определени в 
параграф 1 от настоящия член, с цел 

3. ЕОЦКП предоставя на Комисията 
проекти на регулаторни технически 
стандарти за определяне на 
технически елементи на дефинициите, 
определени в параграф 1 от настоящия 
член, наред с другото, с цел тяхното 
адаптиране към пазарните промени.
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тяхното адаптиране към пазарните 
промени.

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
проекти на тези регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2012 г.].
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 501
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка изисква 
извършването на инвестиционни услуги 
или дейности като редовно занятие или 
стопанска дейност на професионална 
основа да бъде предмет на 
предварително лицензиране в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава. Лицензът се издава от 
определения в съответствие с член 69 
компетентен орган на държавата членка 
по произход.

1. Всяка държава членка изисква 
извършването на инвестиционни услуги 
или дейности като редовно занятие или 
стопанска дейност на професионална 
основа да бъде предмет на 
предварително лицензиране в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава и член 31 от 
Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ]. 
Лицензът се издава от определения в 
съответствие с член 69 компетентен 
орган на държавата членка по произход.

Or. en

Изменение 502
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки разрешават на всеки 
пазарен оператор да управлява МСТ или 
ОСТ, при условие че предварително е 
установено, че се изпълняват 
разпоредбите на тази глава.

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки разрешават на всеки 
пазарен оператор да управлява МСТ, 
при условие че предварително е 
установено, че се изпълняват 
разпоредбите на тази глава.

Or. en

Изменение 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки изискват 
лицата, предоставящи 
инвестиционна консултация, 
независима инвестиционна 
консултация или съответно 
допълнителна инвестиционна 
консултация на клиенти, да 
притежават съответното ниво на 
знания и компетентност, въз основа 
на призната квалификация.

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация може да има огромно въздействие върху живота на 
гражданите. Поради това от консултантите следва да се изисква да притежават 
необходимото ниво на квалификация, за да консултират клиентите как да 
инвестират своите средства.

Изменение 504
Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки изискват 
лицата, предоставящи 
инвестиционна консултация или, по 
целесъобразност, допълнителна 
инвестиционна консултация на 
клиенти, да притежават 
съответното ниво на знания и 
компетентност, въз основа на 
призната квалификация.
Държавите членки също така 
изискват тези лица редовно да 
преминават професионално обучение, 
за да актуализират и утвърждават
своите знания и компетентност.

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация има огромно въздействие върху живота на хората.  
Поради това от консултантите следва да се изисква да притежават необходимото 
ниво на квалификация, за да консултират клиентите как да инвестират своите 
средства.

Изменение 505
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по произход 
гарантира, че в лиценза са определени 
инвестиционните услуги или дейности, 
които инвестиционният посредник може 
да предоставя. Лицензът може да 
обхваща една или повече допълнителни 
услуги, изложени в раздел Б от 
приложение I. Лиценз не се издава 
единствено за предоставянето на 

1. Държавата членка по произход 
гарантира, че в лиценза са определени 
инвестиционните услуги или дейности, 
които инвестиционният посредник може 
да предоставя. Лицензът може да 
обхваща една или повече допълнителни 
услуги, изложени в раздел Б от 
приложение I. Лиценз не се издава 
единствено за предоставянето на 
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допълнителни услуги. допълнителни услуги. ЕОЦКП 
преразглежда лиценза в рамките на 
подходящ срок при съмнение за 
нарушения на разпоредбите на 
настоящата директива и в случай на 
жалба от заинтересовани трети 
страни, и може да отнеме лиценза, за 
да гарантира стабилността на 
финансовия пазар.

Or. en

Обосновка

С оглед на европейския паспорт, издаден на финансовите институции съгласно 
параграф 3 от настоящия член, ЕОЦКП следва да разследва финансовите институции 
на равнище ЕС.

Изменение 506
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на:

заличава се

a) информацията, която трябва да 
бъде предоставена на 
компетентните органи съгласно член 
7, параграф 2, включително 
програмата за операциите;
б) задачите на комитета по 
номиниране, изискван съгласно член 9, 
параграф 2
в)изискванията, приложими за 
управлението на инвестиционните 
посредници съгласно член 9, 
параграф 8, и информацията за 
уведомленията съгласно член 9, 
параграф 5;
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г)изискванията, приложими за 
акционерите и членовете с 
квалифицирано участие, както и 
препятствията, които биха могли да 
попречат на ефективното 
упражняване на надзорните функции 
на компетентния орган по член 10, 
параграфи 1 и 2.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [31 
декември 2016 г.].
На Комисията се делегират 
правомощия да приеме посочените в 
първа алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с 
процедурата по членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Стандартът изглежда ненужен.

Изменение 507
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение за 
установяване на стандартни формуляри, 
образци и процедури за предоставяне на 
информация или за уведомяване, 
предвидени в член 7, параграф 2 и член 
9, параграф 5.

ЕОЦКП може да разработи проекти на 
технически стандарти за изпълнение за 
установяване на стандартни формуляри, 
образци и процедури за предоставяне на 
информация или за уведомяване, 
предвидени в член 7, параграф 2 и член 
9, параграф 5.

Or. en
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Изменение 508
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение до [31 декември 2016 г.].

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 509
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да отнеме
лиценза, издаден на инвестиционен 
посредник, когато този инвестиционен 
посредник:

Компетентният орган или ЕОЦКП
могат да отнемат лиценза, издаден на 
инвестиционен посредник, когато този 
инвестиционен посредник:

Or. en

Изменение 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
инвестиционен посредник по всяко 
време да се ползват с достатъчно добра 
репутация, да притежават достатъчно 
знания, умения и опит и да отделят 

1. Членовете на управителния орган
винаги се ползват с достатъчно добра 
репутация, притежават достатъчно 
знания, умения и опит и отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Държавите членки 
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достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Държавите членки 
гарантират, че членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

гарантират, че членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 511
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
инвестиционен посредник по всяко 
време да се ползват с достатъчно добра 
репутация, да притежават достатъчно 
знания, умения и опит и да отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Държавите членки 
гарантират, че членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

1. Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
инвестиционен посредник по всяко 
време да се ползват с достатъчно добра 
репутация, да притежават достатъчно 
знания, умения и опит и да отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

Or. en

Изменение 512
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки 
инвестиционен посредник по всяко 
време да се ползват с достатъчно добра 
репутация, да притежават достатъчно 
знания, умения и опит и да отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. Държавите членки 
гарантират, че членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

1. Държавите членки изискват всички 
членове на управителния орган на всеки
инвестиционен посредник по всяко 
време да се ползват с достатъчно добра 
репутация, да притежават достатъчно 
знания, умения и опит и да отделят 
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения. С оглед на 
естеството и сложността на 
инвестиционния посредник и 
неговата дейност, държавите членки 
гарантират, че членовете на 
управителния орган отговарят по-
конкретно на следните изисквания:

Or. en

Изменение 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинеи 1 и 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Членовете на управителния орган 
отделят достатъчно време за
изпълнението на своите функции в 
инвестиционния посредник. Те нямат 
право едновременно да заемат 
длъжности в повече от едно от следните 
съчетания:

а) Член на управителния орган на 
институция, който възнамерява да
заема длъжност в управителния 
орган на няколко институции 
едновременно, взема предвид 
индивидуалните условия и характера, 
мащаба и сложността на 
дейностите на институцията.
Членовете на управителния орган на 
институции, които са значими от 
гледна точка на размера, вътрешната 
организация, както и от гледна точка 
на характера, обхвата и сложността 
на тяхната дейност, нямат право 
едновременно да заемат длъжности в 
повече от едно от следните съчетания, 
освен ако не могат да обосноват това 
пред съответния компетентен орган:
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Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 514
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинеи 1 и 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Членовете на управителния орган 
отделят достатъчно време за 
изпълнението на своите функции в 
инвестиционния посредник. Те нямат 
право едновременно да заемат 
длъжности в повече от едно от следните 
съчетания:

а) Членовете на управителния орган 
отделят достатъчно време за 
изпълнението на своите функции в 
инвестиционния посредник. Те нямат 
право едновременно да заемат 
длъжности в повече от едно от следните 
съчетания в дружества от обществен 
интерес:

Or. en

Обосновка

Количествените ограничения ще създадат сериозни проблеми при наемането на 
достатъчно квалифицирани и опитни лица. В резултат на това е възможно в по-
малките държави да възникнат съществени затруднения при изпълнението на 
изискванията за състава на управителния орган, изложени в предложението. 
Ръководните длъжности например в жилищни кооперативи или частни дружества с 
ограничена отговорност не следва да се считат за такива в настоящия член. Поради 
това в текста следва да се добави „дружества от обществен интерес“.

Изменение 515
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) една длъжност на изпълнителен 
директор и две длъжности на директор 
без изпълнителни функции

i) една длъжност на изпълнителен 
директор и три длъжности на директор 
без изпълнителни функции

Or. en

Обосновка

Броят на директорските длъжности, които могат да бъдат заемани едновременно 
от член на управителния орган, е съобразен с индивидуалните условия и характера, 
мащаба и сложността на дейностите на институцията. Твърде строгата 
формулировка в това отношение би могла да създаде затруднения на по-малките 
пазари, особено за по-малките институции.

Изменение 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) четири длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

ii) пет длъжности на директор без 
изпълнителни функции.

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 517
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директорски длъжности с изпълнителни Директорски длъжности с изпълнителни 
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или без изпълнителни функции в една и 
съща група се считат за една 
директорска длъжност.

или без изпълнителни функции в една и 
съща група, включително ПКИПЦК 
и/или ФАИ, управлявани или 
ръководени от член на същата група, 
се считат за една директорска длъжност.

Or. en

Обосновка

Специално за ДПФИ, за разлика от ДКИ IV в сферата на корпоративното управление, 
е важно да се отчете, че някои фондови структури са организирани в специфични 
правни структури съгласно изискванията на държавите членки и поради това те 
следва да получат леко изменен подход.

Изменение 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директорски длъжности с 
изпълнителни или без изпълнителни 
функции в една и съща група се 
считат за една директорска длъжност.

Директорски длъжности в 
управителния орган на институции, 
i) които са членове на една и съща 
група, или ii) които са членове на една 
и съща схема за институционална 
закрила, ако условията на член 108, 
параграф 7 от Директива [ДКИ IV] са 
изпълнени, или iii) са част от 
предприятия (включително 
нефинансови институции), в които 
институцията притежава 
квалифицирано участие, се считат за 
една директорска длъжност.

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.
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Изменение 519
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директорски длъжности с изпълнителни 
или без изпълнителни функции в една и 
съща група се считат за една 
директорска длъжност.

Директорски длъжности с изпълнителни 
или без изпълнителни функции, 
заемани в i) една и съща 
консолидирана група или ii) група от 
дружества, които са дъщерни 
дружества, асоциирани дружества 
или дялови участия в едно и също 
индустриално холдингово дружество,
се считат за една директорска длъжност.

Or. en

Обосновка

Това е пояснение, че не само консолидираните групи подлежат на такова 
освобождаване, но и групи от дружества, притежавани от едни и същи 
индустриални холдингови дружества. С това се гарантира, че бизнес моделът на 
този тип дългосрочна индустриална собственост не е застрашен от ограниченията 
относно директорските длъжности. Бизнесът моделът на индустриалните 
холдингови дружества следва да бъде на дългосрочно ангажирани собственици с 
представителство в борда на директорите на техните дългосрочни инвестиции.

Изменение 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
разрешат на член на управителния 
орган на инвестиционен посредник да 
изпълнява едновременно повече 
директорски длъжности от 
предвиденото в разпоредбите на 
предходната алинея с оглед на 

заличава се
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конкретните обстоятелства и 
естеството, обхвата и сложността 
на дейността на инвестиционен 
посредник.

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 521
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а) – параграф 2 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на управителния орган не 
изпълняват едновременно 
длъжността на изпълнителен 
директор на даден инвестиционен 
посредник и длъжността на 
изпълнителен директор на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, дори в рамките 
на една и съща група.

Or. en

Обосновка

Едновременното изпълняване на двете длъжности поражда очевиден конфликт на 
интереси. Поради това тази ситуация следва да се избегне.

Изменение 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от
инвестиционните посредници да 
отделят достатъчно ресурси за 
въвеждането в работата и обучението на 
членовете на управителния орган.

Инвестиционните посредници да 
отделят достатъчно ресурси за 
въвеждането в работата и обучението на 
членовете на управителния орган.

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 523
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пазарният оператор, 
кандидатстващ за лиценз за управляване 
на МСТ или ОСТ, и лицата, които 
действително управляват стопанската 
дейност на МСТ или ОСТ, са едни и 
същи с тези, които членуват в 
управителния орган на регулиран пазар, 
се счита, че тези лица изпълняват 
изискванията, установени в първата 
алинея.

Когато пазарният оператор, 
кандидатстващ за лиценз за управляване 
на МСТ, и лицата, които действително 
управляват стопанската дейност на 
МСТ, са едни и същи с тези, които 
членуват в управителния орган на 
регулиран пазар, се счита, че тези лица 
изпълняват изискванията, установени в 
първата алинея.

Or. en

Изменение 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, където 
това е необходимо и пропорционално с 
оглед естеството, обхвата и сложността 
на стопанската им дейност, да създадат 
комитет по номиниране, който да 
преценява дали са спазени изискванията 
на разпоредбите по параграф 1 и при 
необходимост да отправя препоръки въз 
основа на своята преценка. В състава на 
комитета по номиниране влизат членове 
на управителния орган, които нямат 
изпълнителна функция във въпросната 
институция. Настоящият член не се 
прилага, ако съгласно националното 
законодателство управителният орган 
няма компетенции относно процеса на 
назначаване на своите членове.

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, където 
това е необходимо и пропорционално с 
оглед естеството, обхвата и сложността 
на стопанската им дейност, да създадат 
комитет по номиниране или 
равностоен орган, който да преценява 
дали са спазени изискванията на 
разпоредбите по параграф 1 и при 
необходимост да отправя препоръки въз 
основа на своята преценка. В състава на 
комитета по номиниране влизат членове 
на управителния орган, които нямат 
изпълнителна функция във въпросната 
институция. Настоящият член не се 
прилага, ако съгласно националното 
законодателство управителният орган 
няма компетенции относно процеса на 
назначаване на своите членове.

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем в ДПФИ същите изисквания, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 525
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
съответните им комитети за подбор 
на кандидати да отчитат 
разнообразието като един от критериите 
за подбор на членовете на управителния 
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орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган.

орган. По-специално, като отчитат 
размера на своя управителен орган, 
инвестиционните посредници приемат 
политики за насърчаване на участието 
на членове от двата пола, на различна 
възраст, с разнообразен професионален 
опит, образование и географски 
произход в управителния орган; също 
така предприемат конкретни мерки 
за по-балансирано представителство 
в съветите. Такива конкретни мерки 
могат например да включват 
обучението на комитетите за подбор 
на кандидати, създаването на 
списъци с компетентни кандидати и 
въвеждането на процес за предлагане 
на кандидати, при който да бъде 
представен поне един кандидат от 
всеки пол.

Or. en

Обосновка

Разнообразието в съветите гарантира по-широка компетентност и перспективи. 
Назначаването само на мъже или само на жени означава по-тесен подбор и риск от 
пропускане на евентуални отлични кандидати. Съществува системен неуспех в 
процеса на подбор на жени. Банките следва да бъдат насърчавани да прилагат 
средносрочен план за назначаването на жени на влиятелни постове, за да се увеличи 
броят на жените на тези позиции.

Изменение 526
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един 
от критериите за подбор на членовете 
на управителния орган. По-специално, 
като отчитат размера на своя 
управителен орган, инвестиционните 

3. Държавите членки приемат 
подходящо законодателство, което 
им позволява да подвеждат под 
отговорност членовете на 
управителните органи в случай на лошо 
управление.
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посредници приемат политики за 
насърчаване на участието на членове 
от двата пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит, 
образование и географски произход в 
управителния орган.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 527
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган. Освен това държавите членки 
приемат подходящо 
законодателство, което им позволява 
да подвеждат под отговорност 
членовете на управителните органи в 
случай на лошо управление.

Or. en
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Изменение 528
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган, като също така 
въведат квота за жените в своите 
управителни органи в размер на 40 %, 
най-късно до 1 януари 2015 г. По-
специално, като отчитат размера на своя 
управителен орган, инвестиционните 
посредници приемат политики за 
насърчаване на участието на членове от 
двата пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит, 
образование и географски произход в 
управителния орган и оповестяват 
тази стратегия поне веднъж 
годишно.

Or. en

Изменение 529
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, където 
това е необходимо и пропорционално 
с оглед естеството, обхвата и 
сложността на стопанската им 
дейност, да отчитат разнообразието 
като един от критериите за подбор на 
членовете на управителния орган. По-
специално, като отчитат размера на своя 
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различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган.

управителен орган, инвестиционните 
посредници приемат политики за 
насърчаване на участието на членове от 
двата пола, на различна възраст, с 
разнообразен професионален опит, 
образование и географски произход в 
управителния орган.

Or. en

Изменение 530
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на 
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
отчитат разнообразието като един от 
критериите за подбор на членовете на 
управителния орган. По-специално, като 
отчитат размера на своя управителен 
орган, инвестиционните посредници 
приемат политики за насърчаване на
участието на членове от двата пола, на 
различна възраст, с разнообразен 
професионален опит, образование и 
географски произход в управителния 
орган. Представителството на 
служителите и работниците в 
управителния орган следва също, чрез 
прибавянето на ключова перспектива 
и истинско познаване на вътрешното 
функциониране на институцията, да 
се разглежда като положително 
средство за насърчаване на 
разнообразието.

Or. en

Изменение 531
Kerstin Westphal
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Тези политики са съобразени със 
следния времеви график:
– делът на жените, членове на 
управителния орган, следва да се 
увеличи на 30 % до 2013 г.,
– на 40 % до 2015 г. и
– на 50 % до 2020 г.

Or. de

Обосновка

По време на финансовата криза от 2008 г. се установи, че се справят добре най-вече 
тези финансови институции, в чиито управителни органи преобладават жените. В 
редица проучвания се представят доказателства, че предприятия с по-голямо участие 
на жени в надзорните си органи, реализират значително по-високи печалби. Причина 
за тези успехи е безотносителната склонност на жените да планират по-дългосрочно 
и по-сигурно. С оглед предотвратяване на бъдещи кризи на финансовите пазари е 
необходимо да има повече жени на ръководни позиции.

Изменение 532
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случай, че инвестиционният 
посредник не отговаря на общите 
изисквания и по-конкретно не 
изпълнява споменатите в параграф 3а 
стратегически цели, компетентната 
държава членка дава на съответния 
инвестиционен посредник срок от 
шест месеца за изпълнение на тези 
цели, като едновременно с това 
уведомява ЕОЦКП. Ако до изтичане 
на срока целите не са постигнати, 
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компетентната държава членка 
прекратява дейността на 
инвестиционния посредник. 
Процедурата по прекратяването се 
урежда съгласно разпоредбите на 
държавата членка.

Or. de

Обосновка

Както показва опитът в Норвегия, нормите, които уреждат въпроса с по-голямото 
присъствие на жени в ръководните органи, имат ефект само когато за неспазването 
им са предвидени санкции. Инструментът „доброволното поемане на задължения“ не 
оправда очакванията.

Изменение 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които се 
уточнява следното:

заличава се

а) времето, необходимо на всеки член 
на управителния орган за изпълнение 
на неговите функции във връзка с 
конкретните обстоятелства и 
естеството, обхвата и сложността 
на дейностите на пазарния оператор, 
което компетентните органи вземат 
предвид, когато разрешават на член 
на управителния орган да изпълнява 
едновременно повече директорски 
длъжности от разрешеното съгласно 
посоченото в параграф 1, буква а);
б) изискването членовете на 
управителния орган да притежават 
достатъчно знания, умения и опит, 
както е посочено в параграф 1, буква 
б),
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в) изискването за честност, 
почтеност и независимост на всеки 
член на управителния орган съгласно 
посоченото в параграф 1, буква б),
г) изискването за достатъчно 
персонал и финансови ресурси, 
отделени за въвеждане в работата и 
обучението на членовете на 
управителния орган,
д) изискването за разнообразие при 
избора на членове на управителния 
орган.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2014 г.].

Or. en

Обосновка

По отношение на корпоративното управление е от изключителна важност да 
въведем същите изисквания в ДПФИ, както и в ДКИ ІV. Следователно настоящите 
изменения са равностойни на тези, представени от ECR в предложенията за ДКИ ІV.

Изменение 534
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които се 
уточнява следното:

ЕОЦКП разработва насоки, с които се 
определя как институцията следва да 
вземе предвид следното:

Or. en
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Обосновка

Изискването ЕОЦКП да разработи регулаторни технически стандарти (РТС) за 
понятията като отделяне на време, знания и опит, би довело до неумолимо спазване 
на съответствието, а не до реални подобрения в корпоративното управление. 
Насоките са по-целесъобразно решение, за да се гарантира спазването на тези 
изисквания.

Изменение 535
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) случаите на лошо управление, за 
да могат държавите членки да 
приемат адекватно законодателство.

Or. en

Изменение 536
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП също така взема под 
внимание естеството, обхвата и 
сложността на дейностите на 
инвестиционния посредник, които 
компетентните органи трябва да 
вземат предвид, когато разрешават 
на член на управителния орган да 
изпълнява едновременно повече 
директорски длъжности от 
разрешеното съгласно посоченото в 
параграф 1, буква а).

Or. en
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Обосновка

Следва да се приложи принципа на пропорционалност, за да се даде възможност на 
дружествата да определят най-адекватното управление според техните нужди в 
различните етапи на корпоративния им цикъл. Следва да се обърне внимание на 
управлението на съветите и по-специално на ролята на председателя при подбора и 
контрола на директорите, за да се постигнат целите, заложени в преразгледаната 
ДПФИ за гарантиране на стабилно и разумно управление на предприятията.

Изменение 537
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се делегират правомощия 
за приемане на посочените в първа
алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

На Комисията се делегира правомощие 
за приемане на посочените в алинея 
първа насоки в съответствие с членове 
10–14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 538
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до 
[31 декември 2014 г.].

ЕОЦКП представя на Комисията тези 
насоки до  [31 декември 2014 г.].

Or. en
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Изменение 539
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 — параграф 6 — първа алинея — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определя, одобрява и контролира 
стратегическите цели на предприятието;

а) одобрява и контролира 
стратегическите цели на предприятието;

Or. en

Обосновка

Управителният орган не следва да определя, а просто да одобрява и контролира 
стратегическите цели, основаващи се на определени предложения на висшето 
ръководство.

Изменение 540
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 6 – първа алинея – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определя, одобрява и контролира 
организационната структура на 
предприятието, включително уменията, 
знанията и опита, необходими на 
персонала, както и ресурсите, 
процедурите и условията за 
осъществяване на услуги и дейности от 
предприятието, като отчита естеството, 
размера и сложността на своята дейност, 
както и всички изисквания, които 
предприятието трябва да изпълни;

б) одобрява и контролира 
организационната структура на 
предприятието, включително уменията, 
знанията и опита, необходими на 
персонала, както и ресурсите, 
процедурите и условията за 
осъществяване на услуги и дейности от 
предприятието, като отчита естеството, 
размера и сложността на своята дейност, 
както и всички изисквания, които 
предприятието трябва да изпълни;

Or. en

Обосновка

Управителният орган не следва да определя, а просто да одобрява и контролира 
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стратегическите цели, основаващи се на определени предложения на висшето 
ръководство.

Изменение 541
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 6 – първа алинея – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определя, одобрява и контролира 
политиката по отношение на услугите, 
дейностите, продуктите и операциите, 
предлагани или предоставяни от 
предприятието, в съответствие с 
допустимото за него равнище на риск и 
с характеристики и потребностите на 
клиентите, на които те ще бъдат 
предлагани или доставени, в т.ч. 
извършва подходящи тестове за 
устойчивост при необходимост;

в) одобрява и контролира политиката по 
отношение на услугите, дейностите, 
продуктите и операциите, предлагани 
или предоставяни от предприятието, в 
съответствие с допустимото за него 
равнище на риск и с характеристики и 
потребностите на клиентите, на които те 
ще бъдат предлагани или доставени, в 
т.ч. извършва подходящи тестове за 
устойчивост при необходимост;

Or. en

Обосновка

Управителният орган не следва да определя, а просто да одобрява и контролира 
стратегическите цели, основаващи се на определени предложения на висшето 
ръководство.

Изменение 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 9 – параграф 6 – първа алинея – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) определя, одобрява и контролира 
възнагражденията на дружеството 
по отношение на персонала по 
продажбите, които следва да бъдат 
предназначени за насърчаване на 
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отговорното бизнес поведение, 
справедливото третиране на 
потребителите и за 
предотвратяване на конфликт на 
интереси. Структурата за 
възнагражденията следва да бъде 
оповестена на потребителите, 
когато това е уместно, като 
например, когато потенциалните 
конфликти на интереси не могат да 
бъдат управлявани или избегнати;

Or. en

Обосновка

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Изменение 543
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 6 – първа алинея – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантира, че политиката на 
възнаграждения на персонала по 
продажбите, по-специално по 
отношение на променливото 
възнаграждение, не подтиква към 
рисково поведение на стопанските 
субекти и предотвратява 
конфликтите на интереси;
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Or. en

Изменение 544
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 9 – параграф 6 – първа алинея – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) поддържа стратегия за борба с 
измамите;

Or. en

Изменение 545
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 9 – параграф 8 – втора алинея – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съответните физически лица да се 
ползват с достатъчно добра репутация, 
да притежават достатъчно знания, 
умения и опит и да отделят
достатъчно време за изпълнение на 
своите задължения; 

ii) съответните физически лица да се 
ползват с достатъчно добра репутация, 
да притежават подходящо равнище на
знания и компетентност въз основа 
на признати квалификации и да
разполагат с достатъчно време за 
изпълнение на своите задължения и за 
актуализиране и утвърждаване на 
своите знания и компетентност;

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация има огромно въздействие върху живота на хората.  
Поради това от консултантите следва да се изисква да притежават необходимото 
ниво на квалификация, за да консултират клиентите относно това как да инвестират 
своите средства.  Инвестиционните посредници, които са физически или юридически 
лица, управлявани от едно-единствено физическо лице, следва да бъдат предмет на 
същите правила като всеки по-голям инвестиционен посредник.



PE489.464v01-00 114/183 AM\901764BG.doc

BG

Изменение 546
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 9 – параграф 8 – втора алинея – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съответните физически лица да се 
ползват с достатъчно добра репутация, 
да притежават достатъчно знания, 
умения и опит и да отделят достатъчно 
време за изпълнение на своите 
задължения;

ii) съответните физически лица да се 
ползват с достатъчно добра репутация, 
да притежават подходящо равнище на
знания и компетентност, въз основа 
на признати квалификации, и да 
отделят достатъчно време за изпълнение 
на своите задължения;

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация има огромно въздействие върху живота на 
гражданите. Поради това от консултантите следва да се изисква да притежават 
необходимото ниво на квалификация, за да консултират клиентите как да 
инвестират своите средства.

Изменение 547
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 9 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Този член не засяга разпоредбите 
за представителството на 
служителите в съветите на 
дружествата, така както е посочено 
в националното законодателство или 
практика.

Or. en
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Обосновка

Важно е националните правила за представителството на служителите да не бъдат 
отслабени или възпрепятствани от разпоредбите на тази директива.

Изменение 548
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако компетентните органи не се 
противопоставят писмено на 
планираното придобиване в рамките
на срока за извършване на оценката, то 
се смята за одобрено.

5. Ако компетентните органи решат в
полза на разрешението, те 
информират заинтересованото 
придобиващо лице чрез уведомление 
най-късно след изтичане на срока за 
извършване на оценката.

Or. en

Изменение 549
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – първа алинея – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали предложеното придобиване 
увеличава риска от конфликт на 
интереси;

Or. en

Изменение 550
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестиционният посредник 
установява адекватни политики и 
процедури, които са достатъчни да 
гарантират изпълнението от негова 
страна, включително от неговите 
ръководители, служители и обвързани 
агенти, на задълженията съгласно 
разпоредбите на настоящата директива, 
както и подходящи правила, 
регулиращи личните сделки, 
извършвани от тези лица.

2. Инвестиционният посредник 
установява адекватни политики и 
процедури, които са достатъчни да 
гарантират изпълнението от негова 
страна, включително от неговите 
ръководители, служители и обвързани 
агенти, на задълженията съгласно 
разпоредбите на настоящата директива, 
както и подходящи правила, 
регулиращи личните сделки, 
извършвани от тези лица.
Инвестиционният посредник има 
политика и правила, установени в 
кодекс за поведение, с които извършва 
оценки на съвместимостта на 
продукта, услугата или процеса с 
характеристиките и нуждите на 
клиентите, на които биха се 
предложили тези продукти.

Or. en

Обосновка

Неправомерните продажби следва да се предотвратяват чрез строги правила срещу 
конфликт на интереси, установени във вътрешен кодекс.

Изменение 551
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестиционният посредник 
установява адекватни политики и 
процедури, които са достатъчни да 
гарантират изпълнението от негова 
страна, включително от неговите 

2. Инвестиционният посредник 
установява адекватни политики и 
процедури, които са достатъчни да 
гарантират изпълнението от негова 
страна, включително от неговите 
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ръководители, служители и обвързани 
агенти, на задълженията съгласно 
разпоредбите на настоящата директива, 
както и подходящи правила, 
регулиращи личните сделки, 
извършвани от тези лица.

ръководители, служители и обвързани 
агенти, на задълженията съгласно 
разпоредбите на настоящата директива, 
включително оценка на 
съвместимостта на техните 
продажбени цели и гамата от 
предлагани продукти и услуги с 
клиентската им структура, както и 
подходящи правила, регулиращи 
личните сделки, извършвани от тези 
лица. Тези политики и правила следва 
да се публикуват и предоставят на 
разположение на инвеститорите.

Or. en

Изменение 552
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестиционният посредник 
поддържа и осъществява ефективни 
организационни и административни 
мерки с оглед предприемането на 
всички разумни стъпки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, дефинирани в член 23, които 
по неблагоприятен начин засягат 
интересите на неговите клиенти.

3. Инвестиционният посредник 
поддържа и осъществява ефективни 
организационни и административни 
мерки с оглед предприемането на 
всички подходящи стъпки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, дефинирани в член 23, които 
по неблагоприятен начин засягат 
интересите на неговите клиенти.

Or. en

Обосновка

Предотвратяването на конфликт на интереси следва да бъде основен приоритет.
Доверието на потребителите е важно и е необходимо съдържанието на текста да 
бъде по-строго.
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Изменение 553
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се до всички 
услуги по предоставяне на
инвестиционна консултация, 
включително консултации относно 
продукти, сделките, които се сключват 
при извършване на търговия за 
собствена сметка и по нареждания на 
клиенти, когато се предоставят услуги 
по приемане и предаване на нареждания 
и по изпълнение на нареждания за 
сметка на клиенти.

Or. en

Обосновка

За по-добра защита на потребителите е необходимо както да се разшири обхватът 
на задължението за записване на съобщения, така и да се удължи срокът на 
валидност на записите.

Изменение 554
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 

Държавите членки по произход 
изискват да се съхраняват подходящи 
записи най-малко по отношение на
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
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когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Or. en

Изменение 555
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания 
и по изпълнение на нареждания за 
сметка на клиенти.

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 
сделките, които се сключват между 
допустимите контрагенти.

Държавите членки могат да 
предпочетат да прилагат 
еквивалентни изисквания спрямо 
професионалните или 
непрофесионалните клиенти.

Or. en

Изменение 556
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 
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сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато на клиентите се предоставя 
инвестиционна консултация или
услуги по приемане и предаване на 
нареждания и по изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти.

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация също следва да се записва, за да се попречи на 
консултантите да заобикалят правилата за защита на потребителите, като 
предлагат на клиентите да направят нареждане чрез уебсайта.

Изменение 557
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Държавите членки изискват 
подходящи записи най-малко по 
отношение на сделките, които се 
сключват при извършване на търговия 
за собствена сметка и по нареждания на 
клиенти, когато се предоставят услуги 
по приемане и предаване на нареждания 
и по изпълнение на нареждания за 
сметка на клиенти, както и записите 
на телефонни разговори или 
електронни съобщения.

По отношение на съобщенията 
между финансови институции и 
непрофесионални клиенти,
държавите членки могат вместо 
това да признават подходящото 
документиране на съдържанието на 
подобни телефонни разговори или 
електронни съобщения, например под 
формата на протокол.
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Or. en

Изменение 558
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се 
предоставят на съответните 
клиенти при поискване и се съхраняват 
за срок от три години.

Държавите членки по произход могат 
да разрешат или:

а) записи на телефонни разговори или 
електронни съобщения, или;
б) подходяща писмена документация 
на съдържанието на тези телефонни 
разговори или електронни съобщения, 
подписана от клиента и от лицето, 
предоставящо услуга на клиента.
Държавите членки изискват тези 
записи да се съхраняват за срок от три 
години.

Or. en

Изменение 559
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до 
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
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сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти и нареждания от страна 
на клиенти, когато се предоставя 
услугата по управление на портфейл.

Or. en

Изменение 560
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, отнасящи се най-малко до
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Информацията включва записи на 
телефонни разговори или електронни 
съобщения, свързани с 
действителното предаване на
сделките, които се сключват при 
извършване на търговия за собствена 
сметка и по нареждания на клиенти, 
когато се предоставят услуги по 
приемане и предаване на нареждания и 
по изпълнение на нареждания за сметка 
на клиенти.

Or. fr

Изменение 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се предоставят 
на съответните клиенти при поискване и 

Направените записи на телефонни
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се предоставят 
на съответните клиенти при поискване и 
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се съхраняват за срок от три години. се съхраняват за срок, равен на срока на 
инвестицията на клиента плюс една 
година, като максималният срок е 
пет години.

Or. en

Обосновка

Най-логично изглежда съхраняването на записите най-малко за срока на 
инвестицията. Също така Европейският надзорен орган по защита на данните счита 
за подходящ петгодишният срок за съхранение.

Изменение 562
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се предоставят 
на съответните клиенти при поискване и 
се съхраняват за срок от три години.

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се предоставят 
на съответните клиенти при поискване и 
се съхраняват за срок от една година 
след приключване на инвестицията.

Or. en

Обосновка

Записите и документите следва да се съхраняват поне толкова дълго, че 
потребителят да не може да види реалните последствия от инвестицията, за която 
е бил консултиран.

Изменение 563
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – втора алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата алинея се 
предоставят на съответните 
клиенти при поискване и се съхраняват 
за срок от три години.

Направените записи на телефонни 
разговори или електронни съобщения 
съгласно първата и втората алинея се 
съхраняват за срок от три години.

Or. en

Обосновка

Записването на телефонните разговори е преди всичко културно обусловено и поради 
това ще бъде оставено на равнище държава членка.

Изменение 564
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато телефонните разговори 
между инвестиционния посредник и 
непрофесионалния клиент не се 
ограничават до предоставянето на 
инвестиционни услуги, държавите 
членки могат да предпочетат да 
позволят алтернативни 
договорености със същия ефект за 
записите на телефонни разговори 
между инвестиционния посредник и 
непрофесионалния клиент за сделки, 
чиято стойност не надвишава 1000 
евро.

Or. en

Изменение 565
Pascal Canfin
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На съответните лица на 
инвестиционния посредник се 
разрешава да поемат разговорите и 
съобщенията, посочени в първа 
алинея, само на оборудване, което 
принадлежи на инвестиционния 
посредник и на което се съхраняват 
записите.

Or. en

Изменение 566
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не позволяват на 
инвестиционните посредници да 
сключват договорености за сделки за 
финансиране на ценни книжа по 
отношение на финансовите 
инструменти, държани от тях от 
името на клиент, или да използват по 
друг начин такива финансови 
инструменти за своя собствена 
сметка или за сметка на друг клиент 
на инвестиционния посредник, освен 
ако са изпълнени следните условия:
а) клиентът трябва да е дал своето 
предварително изрично съгласие за 
използването на инструментите при 
определени условия, което се доказва, 
в случай на непрофесионален 
инвеститор, с неговия подпис или 
равностоен алтернативен механизъм 
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с конкретен документ за приемане;
б) използването на финансовите 
инструменти на този клиент трябва 
да бъде ограничено до определените 
условия, на които клиентът се е 
съгласил и клиентите се информират 
за всеки отделен случай винаги, 
когато се използват техни активи;
в) голяма част от дохода, получен от 
използването на инструментите на 
клиента, се пренасочва към клиента;
За всеки отделен случай 
инвестиционният посредник дава на 
клиентите си право на отказ от 
използването на техните финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 567
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Инвестиционният посредник 
предприема адекватни мерки, когато 
държи средства, които принадлежат на 
клиенти, за защитата на правата на 
клиентите и, с изключение в случай на 
кредитни институции, за 
предотвратяване използването на 
средства на клиента за собствена 
сметка.

9. Инвестиционният посредник 
предприема адекватни мерки, когато 
държи средства, които принадлежат на 
клиенти, за защитата на правата на 
клиентите и, с изключение в случай на 
кредитни институции, които приемат 
средства по депозити 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 
(преработена), за предотвратяване на
използването на средства на клиента за 
своя сметка. Оперативните 
изисквания, посочени в този параграф, 
се прилагат по отношение на 
кредитна институция, когато тази 
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кредитна институция се съгласи да 
защитава правата на клиента, като 
инвестира средства или съхранява 
средствата на клиента чрез трета 
страна, вместо да държи подобни 
средства на депозит.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да разреши объркващото несъответствие между 
директивите на ниво 1 и на ниво 2, което оказва пряко въздействие върху кредитните 
институции в една държава членка, извършващи дейност с лиценз в друга държава 
членка.

Изменение 568
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Инвестиционният посредник не 
може да сключва с непрофесионални 
клиенти споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения.

10. Инвестиционният посредник не 
може да сключва с непрофесионални 
клиенти споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения, 
освен ако не е предоставил 
предварително изрично писмено 
съгласие, основано на ясна, пълна и 
точна информация за 
характеристиките на 
договореностите.

Or. en

Изменение 569
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Инвестиционният посредник не 
може да сключва с непрофесионални 
клиенти споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения.

10. Инвестиционният посредник 
сключва споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения.

Or. de

Обосновка

ДПФИ не допуска прехвърлянето на обезпечения по отношение на непрофесионални 
инвеститори. Регламентът за европейската пазарна инфраструктура предвижда по-
гъвкав подход. Прехвърлянето на обезпечения следва да бъде допустимо и в двата 
случая, както за непрофесионални клиенти, така и за институционални инвеститори.

Изменение 570
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Инвестиционният посредник не 
може да сключва с непрофесионални 
клиенти споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения.

10. Инвестиционният посредник не 
може да сключва с непрофесионални 
клиенти споразумения за финансово 
обезпечение с прехвърляне на правата с 
цел обезпечаване или покриване на 
настоящи или бъдещи, действителни 
или условни, или очаквани задължения, 
освен ако те не са предоставили 
предварително изрично писмено 
съгласие.

Or. en
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Изменение 571
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 94, уточняващи 
конкретните организационни 
изисквания по параграфи 2—9, които 
да бъдат наложени на 
инвестиционните посредници и на 
клоновете на лицензирани съгласно 
член 43 посредници от трети 
държави, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности 
и допълнителни услуги или 
комбинация от двете. 2

заличава се

Or. en

Обосновка

Организационните изисквания, наложени на посредниците от трети държави, следва 
да бъдат част от оценката на еквивалентността, извършвана от Комисията.

Изменение 572
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 16 – параграф 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. Всеки инвестиционен посредник 
има установен процес на одобрение на 
продукта и взема всички необходими 
оперативни и процедурни мерки за 
извършването на този процес на 
одобрение на продукта. Необходимо е 
преди да бъдат пуснати или 
разпространени на пазара, 
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инвестиционните продукти и 
финансовите инструменти да бъдат 
одобрени съгласно процеса за 
одобрение на продукта. Всички 
съответни рискове се преценяват 
внимателно и продуктите и 
инструментите се пускат или 
разпространяват само, когато това е 
в интерес на целевата група клиенти. 
Процесът на одобрение на продукта 
се преразглежда ежегодно. Всеки 
инвестиционен посредник е в 
състояние по всяко време да 
предостави на своя компетентен 
орган актуално и подробно описание 
на характера и елементите на 
процеса на одобрение на продукта.

Or. en

Изменение 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 16 – буква а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 – буква а)
Маркет мейкъри

Всеки маркет мейкър, както е 
определено в член 4, параграф 6, 
предоставя редовно котировки за 
покупка и продажба, които да са 
разумни и свързани с пазара. Той 
действа непрекъснато през 
работното време на регулирания 
пазар или на МСТ, към които предава 
нареждания или посредством чиито 
системи изпълнява сделки.

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите относно ролята, дейностите и задълженията на маркет мейкърите, 
следва да бъдат ясно посочени в определен член. Маркет мейкърите трябва да 
осигуряват ликвидност при всякакво състояние на пазара.

Изменение 574
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична търговия, 
трябва да имат ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да 
гарантират, че системите им за търговия 
са устойчиви и имат достатъчен 
капацитет, че в тях са заложени 
подходящи прагове и ограничения за 
търговията и че не допускат 
предаването на грешни нареждания или 
действието на системата по друг начин, 
който може да причини или да 
допринесе за смущения във 
функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия не могат да бъдат 
използвани за цели, които противоречат 
на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [Регламент за пазарните злоупотреби 
— РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия, с което са свързани. 
Посредникът трябва да има ефективни 
правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността при 
непредвиден срив на системите му за 
търговия и да гарантира, че системите 
му се подлагат на пълни изпитвания и се 
наблюдават по подходящ начин, за да се 
осигури спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична търговия, 
включително стратегии за 
високочестотна търговия, трябва да 
имат ефективни системи и механизми за 
контрол на риска, пропорционални на 
стопанската дейност, която те 
управляват, за да гарантират, че 
системите им за търговия са устойчиви 
и имат достатъчен капацитет, че в тях са
заложени подходящи прагове и 
ограничения за търговията и че не 
допускат предаването на грешни 
нареждания или действието на 
системата по друг начин, който може да 
причини или да допринесе за смущения 
във функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия не могат да бъдат 
използвани за цели, които противоречат 
на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [Регламент за пазарните злоупотреби 
— РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия, с което са свързани. 
Посредникът трябва да има ефективни и 
пропорционални правила за 
осигуряване на непрекъснатост на 
дейността при непредвиден срив на 
системите му за търговия и да 
гарантира, че системите му се подлагат 
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на пълни изпитвания и се наблюдават по 
подходящ начин, за да се осигури 
спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Нивото на пропорционалност е необходимо за онези дребни посредници, които 
управляват алгоритми, но само на съвсем опростена, изпълнителска основа.

Изменение 575
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична търговия, 
трябва да имат ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да 
гарантират, че системите им за търговия 
са устойчиви и имат достатъчен 
капацитет, че в тях са заложени 
подходящи прагове и ограничения за 
търговията и че не допускат 
предаването на грешни нареждания или 
действието на системата по друг начин, 
който може да причини или да 
допринесе за смущения във 
функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия не могат да бъдат 
използвани за цели, които 
противоречат на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № [Регламент за 
пазарните злоупотреби — РПЗ] или на
правилника на мястото за търговия, с 
което са свързани. Посредникът трябва 
да има ефективни правила за 

1. Инвестиционните посредници, които 
извършват алгоритмична търговия, 
трябва да имат ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да 
гарантират, че системите им за търговия 
са устойчиви и имат достатъчен 
капацитет, че в тях са заложени 
подходящи прагове и ограничения за 
търговията и предприемат 
необходимите стъпки, за да не
допускат предаването на грешни 
нареждания или действието на 
системата по друг начин, който може да 
причини или да допринесе за смущения 
във функционирането на пазара. Тези 
посредници трябва да имат ефективни 
системи и механизми за контрол на 
риска, за да гарантират, че системите им 
за търговия функционират в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № [Регламент за 
пазарните злоупотреби — РПЗ] и с
правилника на мястото за търговия, с 
което са свързани. Посредникът трябва 
да има ефективни правила за 
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осигуряване на непрекъснатост на 
дейността при непредвиден срив на 
системите му за търговия и да 
гарантира, че системите му се подлагат 
на пълни изпитвания и се наблюдават по 
подходящ начин, за да се осигури 
спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

осигуряване на непрекъснатост на 
дейността при непредвиден срив на 
системите му за търговия и да 
гарантира, че системите му се подлагат 
на пълни изпитвания и се наблюдават по 
подходящ начин, за да се осигури 
спазването на изискванията по 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е техническо пояснение по отношение на подаването на 
грешни нареждания и прилагането на законодателството на Директивата относно 
пазарната злоупотреба (ДПЗ) (не е възможно да се гарантира предотвратяване на 
предаването на грешни нареждания или пазарна злоупотреба). Изменението пояснява, 
че системите и механизмите за контрол следва да бъдат замислени така, че да 
откриват и предотвратяват предаването на грешни нареждания и злоупотреба с 
пазара, когато това е възможно.

Изменение 576
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Инвестиционните посредници 
подават заявление за лиценз за 
дейност на регулиран пазар, МСТ или 
OСТ, когато желаят да свържат 
нови или модифицирани 
автоматизирани системи за 
търговия към системите на този 
пазар.
Нова или модифицирана система не 
се използва за търговия на регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, докато и освен 
ако пазарният оператор не 
предостави писмено одобрение в 
съответствие с член 51, параграф 3а.
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Or. en

Изменение 577
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За всеки инвестиционен посредник, 
който участва в алгоритмична 
търговия, трябва да се прилага 
отделна процедура за издаване на 
лиценз. По този начин той трябва да 
покаже ясно и разбираемо какви са 
ползите от неговите дейности за 
икономиката като цяло, както и че 
няма отрицателни последици, като 
например по-голяма нестабилност, 
излагане на риск на стабилността на 
финансовия пазар или изкривяване на 
цените в резултат от неговите 
дейности. Ако това не бъде доказано 
по ясен и разбираем начин, 
издаването на лиценз на този 
инвестиционен посредник трябва да 
бъде забранено. Европейската 
комисия подготвя предложение за 
списък на възможните 
макроикономически положителни и 
отрицателни последици от 
алгоритмичната търговия.

Or. en

Изменение 578
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Всеки инвестиционен посредник, 
който се занимава с алгоритмична 
търговия, предоставя на своя 
компетентен орган незабавно, при 
поискване от него, информация за 
своите алгоритми, включително за 
изходния код, програмното 
проектиране, както и 
документацията на системите и 
механизмите за контрол на риска, 
посочени в параграф 1.
Такива посредници също така 
гарантират, че са в състояние да 
подготвят незабавно, при поискване 
от мястото на търговия или от 
компетентния орган, подробен запис 
на своите ежедневни котировки и 
търговски дейности.

Or. en

Обосновка

Изменение, въз основа на препоръките на FinanceWatch.

Изменение 579
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Високочестотната търговия се 
забранява.

Or. en

Обосновка

Съществуват сериозни съмнения относно икономическата полза от 
високочестотната търговия, така както е определена от докладчика в изменение 43.
Арбитражната търговия, която често се смята за достойнство на 
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високочестотната търговия, се извършва от векове, като продължава да се извършва 
и до ден-днешен. От друга страна високочестотната търговия е изключително 
уязвима на злоупотреби на пазара и често е причинявала икономически щети, като 
например Flash Crash („черният вторник“) през май 2010 г.

Изменение 580
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
е в състояние по всяко време и най-
малко веднъж годишно по собствена 
инициатива представя на 
компетентния орган на държавата 
членка по произход актуално и 
подробно описание на стратегията си за 
алгоритмична търговия и подробни 
сведения за параметрите или 
ограниченията за търговията, заложени 
в системата, за механизмите за спазване 
на законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Инвестиционният посредник взема 
мерки записите да се съхраняват във 
връзка с горепосочените въпроси и 
гарантира, че те ще бъдат 
достатъчни, за да се даде 
възможност на компетентния орган 
да следи за съответствие с 
изискванията на настоящата 
директива, ДПФИ и ДЗП.
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник 
горепосоченото и допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.
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Or. en

Изменение 581
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична
търговия, най-малко веднъж годишно 
представя на компетентния орган на 
държавата членка по произход описание 
на стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който прилага стратегия за 
високочестотна търговия, най-малко 
веднъж годишно и винаги при 
поискване представя на компетентния 
орган на държавата членка по произход 
описание на стратегията си и подробни 
сведения за параметрите или 
ограниченията за търговията, заложени 
в системата, за механизмите за спазване 
на законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

Or. en

Обосновка

Изискването следва да бъде предоставянето на ежегоден доклад относно 
алгоритмите на компетентния орган на държавата членка по произход и при 
поискване.

Изменение 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy



PE489.464v01-00 138/183 AM\901764BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник
допълнителна информация за 
извършваната от него алгоритмична 
търговия и използваните за целта 
системи.

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Инвестиционният посредник, при 
поискване от компетентния орган, 
предоставя допълнителна информация 
за извършваната от него алгоритмична 
търговия и използваните за целта 
системи.

Or. en

Обосновка

Член 17, параграф 2 от предложената ДПФИ следва да гарантира, че 
инвестиционният посредник предоставя на компетентния орган всякаква 
допълнителна информация, изискана от него. (предложение на ЕЦБ)

Изменение 583
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия 
и използва стратегии за 
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на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

високочестотна търговия, при 
получаване на първоначален лиценз 
или най-малко веднъж годишно, както 
и при възникване на съществени 
промени в стратегията за търговия,
представя на компетентния орган на 
държавата членка по произход описание 
на стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

Or. en

Обосновка

Някои посредници постоянно променят своите алгоритми и поради това ежегодното 
представяне на описанията на компетентните органи може да се окаже 
недостатъчно за да се знае действително какви са техните стратегии. По тази 
причина изискването следва да бъде разширено, така че да обхваща всички 
съществени промени в стратегията на алгоритъма.

Изменение 584
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
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стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник
допълнителна информация за 
извършваната от него алгоритмична 
търговия и използваните за целта 
системи.

стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Инвестиционният посредник, при 
поискване от компетентния орган, 
предоставя допълнителна информация 
за извършваната от него алгоритмична 
търговия и използваните за целта 
системи.

Or. en

Обосновка

Член 17, параграф 2 от предложената ДПФИ следва да гарантира, че 
инвестиционният посредник предоставя на компетентния орган всякаква 
допълнителна информация, изискана от него.

Изменение 585
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
веднъж годишно или при поискване
представя на компетентния орган на 
държавата членка по произход описание 
на стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
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и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

Or. en

Изменение 586
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи.

2. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична търговия, 
най-малко веднъж годишно представя 
на компетентния орган на държавата 
членка по произход описание на 
стратегията си за алгоритмична 
търговия и подробни сведения за 
параметрите или ограниченията за 
търговията, заложени в системата, за 
механизмите за спазване на 
законодателните изисквания и за 
контрол на риска, въведени с цел 
изпълнение на условията по параграф 1, 
и за изпитванията на системите си. 
Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от даден 
инвестиционен посредник допълнителна 
информация за извършваната от него 
алгоритмична търговия и използваните 
за целта системи, включително 
изходния код на неговите алгоритми.

Or. en

Изменение 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всеки инвестиционен посредник, 
който изпълнява стратегия за 
високочестотна търговия, ежедневно 
представя на компетентния орган на 
държавата членка по произход 
необработената одитна пътека на 
неговата котировка и на търговската 
дейност, извършена на който и да е 
регулиран пазар или на МСТ.

Or. en

Обосновка

Достатъчно подробната одитна пътека на котировката на алгоритъма на 
високочестотната търговия и на търговската дейност, е основен инструмент за 
проследяване на пазарните злоупотреби сред местата за търговия. Понастоящем не 
съществува надзор на пазарите, на които се провежда кръстосана търговия. Тази 
одитна пътека също така ще позволи на регулаторите да разберат по-добре схемите 
на високочестотната търговия и по-специално, нейното много високо съотношение 
на нарежданията към сделките.

Изменение 588
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всеки инвестиционен посредник, 
който изпълнява стратегия за 
високочестотна търговия, съхранява 
в одобрен формат необработената 
одитна пътека на всички котировки и 
на търговските дейности, 
извършвани на всяко място за 
търговия и при поискване ги 
предоставя на компетентния 
национален орган.
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Or. en

Обосновка

Обсъжданията в САЩ от „черния вторник“ насам са насочени към необходимостта 
да се възстанови консолидираната одитна пътека на пазара, за да се установи изцяло 
точната последователност на събитията, довели до наблюдаваните необичайни 
пазарни условия.  Тъй като централизираното събиране на тези данни би причинило 
огромно и скъпо технологично натоварване за публичните органи, отделните 
посредници следва да бъдат в състояние да съхраняват своите собствени данни, така 
че ако се наложи компетентните органи да възстановяват пазара, те да имат 
възможност да го направят.

Изменение 589
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всеки инвестиционен посредник, 
който изпълнява стратегия за 
високочестотна търговия, представя 
на компетентния орган 
необработената одитна пътека на 
всички котировки и на търговските 
дейности. ЕОЦКП разработва 
обвързващи технически стандарти за 
определяне на данните, които да се 
представят, както и техния формат.

Or. en

Изменение 590
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. ЕОЦКП изготвя проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да се определят данните, които да 
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се представят и техния формат, 
както е посочено в параграф 2а, за да 
се позволи консолидация на одитната 
пътека във всички държави членки.
ЕОЦКП предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Ефективното регулиране на съвременните световни пазари изисква консолидация на 
данните на високочестотната търговия на международно равнище.

Изменение 591
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия действа непрекъснато през 
работното време на мястото за търговия, 
към което тя предава нареждания или 
посредством чиито системи изпълнява 
сделки. С параметрите или 
ограниченията за търгуване при 
стратегия за алгоритмична търговия се 
гарантира, че се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 

3. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична 
търговия трябва да гарантира, че 
всяка стратегия за високочестотна
алгоритмична търговия, която прилага,
действа непрекъснато през работното 
време на мястото за търговия, към което 
инвестиционният посредник предава 
нареждания или посредством чиито 
системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
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ликвидност на тези места за търговия 
независимо от пазарните условия.

търгуване при стратегия за 
високочестотна алгоритмична 
търговия се гарантира, че се обявяват 
обвързващи конкурентни котировки в 
съответствие с обичайното ѝ 
търговско поведение и така периодично 
и текущо се осигурява ликвидност на 
тези места за търговия независимо от 
пазарните условия.
При изключителни обстоятелства, 
когато това би било в противоречие с 
контролите на риска, установен в 
съответствие с параграф 1, 
инвестиционните посредници могат 
да се оттеглят от пазара. ЕОЦКП 
изготвя насоки, определящи вида на 
условията, които биха могли да 
оправдаят това оттегляне, за да 
бъдат включени в оперативните 
правила на местата за търговия.
Ако инвестиционен посредник се 
оттегли от пазара съгласно 
разпоредбите на този параграф, той 
трябва незабавно да информира 
мястото за търговия и националния 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в резултат на предложение на неофициален документ на 
Комисията относно високочестотната търговия, което предполага, че съществуват 
обстоятелства, при които механизмите за контрол на риска на инвестиционния 
посредник налагат обявяването на непрекъснати котировки да спре. Въпреки това 
най-подходящият субект за следене на този процес е мястото за търговия в рамките 
на неговите правила за поддържане на пазара/осигуряване на ликвидност, в 
сътрудничество с компетентния орган. Насоките на ЕОЦКП следва да определят 
параметрите, но местата за търговия са най-добре запознати с това, което 
действително е от полза по отношение на стабилизирането на пазара, когато 
възникнат извънредни обстоятелства.

Изменение 592
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия трябва да действа 
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
алгоритмична търговия се гарантира, че 
се обявяват обвързващи конкурентни 
котировки и така периодично и текущо 
се осигурява ликвидност на тези места 
за търговия независимо от пазарните 
условия.

3. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична 
търговия трябва да гарантира, че всяка 
стратегия за високочестотна 
алгоритмична търговия, която 
използва, действа непрекъснато през 
работното време на мястото за търговия, 
към което посредникът предава 
нареждания или посредством чиито 
системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
високочестотна алгоритмична 
търговия се гарантира, че се обявяват 
обвързващи конкурентни котировки, в 
съответствие с обичайното ѝ 
търговско поведение и така периодично 
и текущо се осигурява ликвидност на 
тези места за търговия, освен при 
изключителни обстоятелства, 
определени от Комисията в 
делегирани актове в съответствие с 
член 94, когато това би било в 
противоречие с контрола на риска, 
установен в съответствие с параграф 
1.

Инвестиционният посредник отправя 
искане към компетентния орган за 
разрешение за неизпълнение на 
задължението, установено в първа 
алинея. В рамките на 24 часа 
компетентният орган преценява дали 
са налице изключителните 
обстоятелства, посочени в 
делегирания акт, създаден съгласно 
първа алинея, и взема решение. В 
случай, че въпросното решение 
позволява на инвестиционния 
посредник да не изпълни 
задължението, установено в първа 
алинея, компетентният орган 
уведомява ЕОЦКП за това решение. 
ЕОЦКП незабавно информира 
компетентните органи на другите 
държави членки. Ако компетентният 
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орган не е съгласен с действията, 
предприети от друг компетентен 
орган относно даден инвестиционен 
посредник, предоставящ услуги на 
негова територия, ЕОЦКП може да 
съдейства на тези органи за 
постигането на споразумение в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
Съгласуването се постига в рамките 
на 2 дни. Ако съответните 
компетентни органи не постигнат 
споразумение в рамките на фазата на 
съгласуване, ЕОЦКП би могъл да вземе 
решение съгласно член 19, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
Решението се взема в рамките на 2 
дни.

Or. en

Обосновка

Възприето от неофициален документ на Европейската комисия

Изменение 593
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия трябва да действа 
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя 
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
алгоритмична търговия се гарантира, че 
по всяко време се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия 

3. Всеки инвестиционен посредник, 
който участва в схема за поддържане 
на пазара, предлагана от място за 
търговия, влиза в обвързващо писмено 
споразумение с мястото за търговия 
по отношение на основните 
задължения, произтичащи от 
участието в схемата за поддържане 
на пазара и се придържа към реда и 
условията на тази схема, 
включително, но без да се ограничава 
до осигуряването на ликвидност при 
преобладаващи пазарни условия. 
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независимо от пазарните условия. Инвестиционният посредник 
разполага с ефективни системи и 
механизми за контрол на риска, за да 
гарантира, че може по всяко време да 
изпълни своите задължения съгласно 
обвързващото писмено споразумение. 
Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия, приложена от 
инвестиционен посредник, за да вземе 
участие в схема за поддържане на 
пазара трябва да действа непрекъснато 
през работното време на мястото за 
търговия, към което тя предава
нареждания или посредством чиито 
системи изпълнява сделки, освен ако не 
е предвидено друго от разпоредбите 
на обвързващото писмено 
споразумение. С параметрите или 
ограниченията за търгуване при 
стратегия за алгоритмична търговия се 
гарантира, че се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия за 
минимален дял от  непрекъснатите 
часове на търговия, като се вземат 
предвид преобладаващите пазарни 
условия, правила и регламенти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да се чете заедно с измененията на член 51, параграф 
1, буква а) (нова) и член 51, параграф 7, предложени от г-жа Wortmann-Kool.

Изменение 594
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 3. Високочестотните търговски 



AM\901764BG.doc 149/183 PE489.464v01-00

BG

търговия трябва да действа
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя 
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
алгоритмична търговия се гарантира, 
че се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия
независимо от пазарните условия.

стратегии, които отговарят на 
условията на член 4, параграф 30б до 
степента, посочена от ЕОЦКП и 
необходими, за да се гарантира 
правилното функциониране на 
пазарите, имат способността да 
действат непрекъснато през работното 
време на мястото за търговия, към което 
тя предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. 
Посредниците, които използват 
стратегии за поддържане на пазара, 
се съобразяват със специфичните 
изисквания, определени от местата 
за търговия, чрез консултиране с 
компетентните органи с оглед на 
ликвидността на въпросните места за
търговия, както и запазването на 
доверието на инвеститорите в 
пазара.

Or. en

Обосновка

Само онези инвестиционни посредници, които имат стратегия за поддържане на 
пазара, могат да бъдат помолени да предоставят услуга по поддържане на пазара.
Следва да се вземат предвид, чрез технически стандарти, насоките на ЕОЦКП 
относно системите и механизмите за контрол в автоматизирана търговска среда, 
свързани с този въпрос. Този текст позволява на ЕОЦКП/местата за търговия да 
настроят правилно прилагането на изискванията от член 17, параграф 3, както по 
отношение на това за кои високочестотни търговски стратегии се прилагат 
изискванията, така и по отношение на строгостта на тези изисквания.

Изменение 595
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия действа непрекъснато през 
работното време на мястото за търговия, 

3. Всеки инвестиционен посредник, 
който извършва алгоритмична 
търговия гарантира, че всяка 
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към което тя предава нареждания или 
посредством чиито системи изпълнява 
сделки. С параметрите или 
ограниченията за търгуване при 
стратегия за алгоритмична търговия се 
гарантира, че се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия 
независимо от пазарните условия.

стратегия за високочестотна 
алгоритмична търговия, която 
осъществява, действа непрекъснато 
през работното време на мястото за 
търговия, към което той предава 
нареждания или посредством чиито 
системи изпълнява сделки. С 
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
високочестотна алгоритмична 
търговия се гарантира, че по всяко 
време се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия 
независимо от пазарните условия.

Or. en

Обосновка

Тъй като много търговски алгоритми не са предназначени за реализиране на печалба, 
независимо от посоката на движение на цената, не е уместно да се изисква от тях да 
поддържат пазара. Това задължение обаче е подходящо за високочестотната 
търговия и намалява риска тези играчи да изтеглят ликвидността, точно когато 
пазарите най-много се нуждаят от нея. Също така е важно да се гарантира, че 
високочестотните търговски дружества непрекъснато обявяват реалистични цени.

Изменение 596
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка стратегия за алгоритмична 
търговия трябва да действа 
непрекъснато през работното време на 
мястото за търговия, към което тя
предава нареждания или посредством 
чиито системи изпълнява сделки. С
параметрите или ограниченията за 
търгуване при стратегия за 
алгоритмична търговия се гарантира, 
че се обявяват обвързващи конкурентни 

3. Когато инвестиционен посредник 
отговаря на условията на член 4, 
параграф 6, трябва по възможност да 
продължи да действа непрекъснато 
през работното време на мястото за 
търговия, към което предава 
нареждания или посредством чиято 
система изпълнява сделки. С
търговската стратегия на този 
посредник се гарантира, че 
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котировки и така периодично и текущо 
се осигурява ликвидност на тези места 
за търговия независимо от пазарните 
условия.

непрекъснато се обявяват обвързващи 
конкурентни котировки и така 
периодично и текущо се осигурява 
ликвидност на тези места за търговия.

Or. en

Изменение 597
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
относно изискванията, посочени в 
параграф 3, по-специално в случай на 
сътресения на пазара. 
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до […]*.
________________
*ОВ, моля въведете дата: ... 

Or. en

Обосновка

Следва да се вземат предвид, чрез технически стандарти, насоките на ЕОЦКП 
относно системите и механизмите за контрол в автоматизирана търговска среда по 
отношение на член 17, параграф 3, както и по отношение на степента и строгостта 
на задълженията, налагани на определени високочестотни търговски стратегии.
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Изменение 598
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всеки инвестиционен посредник, 
който използва високочестотна 
търговска стратегия, следва да
гарантира, че всяка позиция в закупен 
или продаден финансов инструмент 
се поддържа поне 30 секунди.

Or. en

Изменение 599
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Местата за търговия имат 
възможността да налагат такси на 
своите членове или участници, за да 
поддържат съотношението между 
сделката и нареждането на ниво, 
позволяващо предотвратяване на 
риска от нарушаване на правилното 
функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

Допълнителните такси са доказали своята ефективност в поддържането на 
съотношението между сделката и нареждането до ниво, гарантиращо правилното 
функциониране на пазара.
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Изменение 600
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен достъп 
до място за търговия, трябва да има 
ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва
отговорността си да гарантира, че
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен или 
спонсориран достъп до място за 
търговия, трябва да има ефективни 
системи и механизми за контрол, които 
гарантират, че правилно се анализира и 
преразглежда въпросът, дали 
използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че се прилагат целесъобразни 
механизми за контрол на риска в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което отговорността за
гарантирането на извършваните 
посредством тази услуга сделки е в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и че са наясно с правилника на 
мястото за търговия.
Инвестиционните посредници не 
осигуряват „открит“ или 
„нефилтриран“ спонсориран достъп 
до мястото за търговия.

Or. en
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Обосновка

Тази формулировка се предлага, за да се гарантира, че всеки инвестиционен посредник, 
предлагащ пряк електронен достъп или спонсориран достъп, има подходящи 
механизми за предварителен търговски контрол и организационни изисквания за 
насърчаване на справедливото търгуване по установения ред в една автоматизирана 
търговска среда, включително заложено и автоматично отхвърляне на нареждания, 
които са извън определени параметри. Настоящото изменение е в съответствие с 
насоките на ЕОЦКП относно системите и механизмите за контрол, издадени на 22 
декември 2011 г., с референтен номер: ESMA/2011/456.

Изменение 601
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен 
достъп до място за търговия, трябва да 
има ефективни системи и механизми 
за контрол, които гарантират, че 
правилно се анализира и преразглежда 
въпросът, дали използващите тази 
услуга лица са подходящи, че не се 
допуска тези лица да надвишават 
подходящи предварително зададени 
ограничения за търговията и 
кредита, че сделките на тези лица се 
наблюдават по подходящ начин и че 
има целесъобразни механизми за 
контрол на риска, които не допускат 
извършване на сделки, способни да 
създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на 
мястото за търговия. 
Инвестиционният посредник сключва 
с всяко ползващо услугата лице 
обвързващо писмено споразумение, в 

4. Инвестиционните посредници не 
осигуряват пряк електронен достъп до 
място за търговия.
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което се уреждат основните права и 
задължения във връзка с 
предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази 
услуга сделки отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива, Регламент (ЕС) № [РПЗ] и 
правилника на мястото за търговия.

Or. en

Изменение 602
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен
достъп до място за търговия, трябва да 
има ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 

4. Инвестиционните посредници не 
осигуряват спонсориран достъп до 
място за търговия. Всеки 
инвестиционен посредник, който 
осигурява пряк пазарен достъп до място 
за търговия, трябва да има ефективни 
системи и механизми за контрол, които 
гарантират, че правилно се анализира и 
преразглежда въпросът, дали 
използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният
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основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

Or. en

Изменение 603
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен достъп 
до място за търговия, трябва да има 
ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен достъп 
до място за търговия, трябва да има 
ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия и да следи за 
съотношението между постъпилите 
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услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

и изпълнените нареждания. 
Инвестиционният посредник сключва с 
всяко ползващо услугата лице 
обвързващо писмено споразумение, в 
което се уреждат основните права и 
задължения във връзка с предоставянето 
на услугата и съгласно което 
посредникът запазва отговорността си 
да гарантира, че извършваните 
посредством тази услуга сделки 
отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Освен регулирани пазари (член 51, параграф 3) операторите, които организират МСТ 
или ОСТ, и дружествата, които предлагат услуги по пряк пазарен достъп, следят за 
съотношението между постъпилите и отхвърлените нареждания. В член 8, параграф 
3, буква В от Директивата на Европейската комисия относно пазарната злоупотреба
се определя ограничително съотношение под ново тире „отхвърляне на нареждания
над ежедневно съотношение от 30 % изпълнени нареждания спрямо постъпили, освен
ако не е обяснено в писмена форма на органа“.

Изменение 604
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен
достъп до място за търговия, трябва да 
има ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк пазарен достъп до 
място за търговия, трябва да има 
ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
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начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Позоваванията на пряк електронен достъп следва да бъдат променени на „пряк 
пазарен достъп“, за да бъдат приведени 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 605
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен
достъп до място за търговия, трябва да 
има ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява достъп до място за 
търговия, трябва да има ефективни 
системи и механизми за контрол, които 
гарантират, че правилно се анализира и 
преразглежда въпросът, дали 
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дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

Or. en

Обосновка

Всеки инвестиционен посредник, предлагащ достъп, независимо дали пряк електронен 
или спонсориран, трябва да разполага с подходящи механизми за предварителен 
контрол върху търговията и организационни изисквания, за да гарантира целостта на 
пазара и ефективното функциониране на пазарите.

Изменение 606
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк електронен
достъп до място за търговия, трябва да 
има ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

4. Всеки инвестиционен посредник, 
който осигурява пряк пазарен достъп до 
място за търговия, трябва да има 
ефективни системи и механизми за 
контрол, които гарантират, че правилно 
се анализира и преразглежда въпросът, 
дали използващите тази услуга лица са 
подходящи, че не се допуска тези лица 
да надвишават подходящи 
предварително зададени ограничения за 
търговията и кредита, че сделките на 
тези лица се наблюдават по подходящ 
начин и че има целесъобразни 
механизми за контрол на риска, които 
не допускат извършване на сделки, 
способни да създадат рискове за самия 
инвестиционен посредник, да 
допринесат за смущения във 
функционирането на пазара или да 
противоречат на Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] или на правилника на мястото 
за търговия. Инвестиционният 
посредник сключва с всяко ползващо 
услугата лице обвързващо писмено 
споразумение, в което се уреждат 
основните права и задължения във 
връзка с предоставянето на услугата и 
съгласно което посредникът запазва 
отговорността си да гарантира, че 
извършваните посредством тази услуга 
сделки отговарят на изискванията на 
настоящата директива, Регламент (ЕС) 
№ [РПЗ] и правилника на мястото за 
търговия.

Or. en

Изменение 607
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Инвестиционните посредници не 
осигуряват на своите клиенти 
„нефилтриран“ пряк пазарен достъп 
до никое място за търговия.

Or. en

Обосновка

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 посочиха нивото на механизмите за 
контрол, което трябва да бъде постигнато, за да се предлага пряк пазарен достъп —
нефилтрираният достъп или „откритият спонсориран достъп“ беше забранен, това 
трябва да бъде подсилено в членовете на Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти (ДПФИ).

Изменение 608
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да се гарантира, че никой няма 
да не бъде дискриминиран или 
възпрепятстван по отношение на 
възможностите за извършване на 
високочестотна търговия, 
държавите членки също така 
гарантират, че е осигурен достъп до 
пазарите въз основа на 
равнопоставеността.

Or. en

Изменение 609
Gunnar Hökmark
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За да се справят с пазарните 
злоупотреби, възникващи вследствие 
на високочестотната търговия, 
държавите членки гарантират, че 
регулираните пазари и останалите 
места за търговия разполагат с 
подходящи инструменти за 
наблюдение, проследяване и контрол, 
които обхващат всички видове 
сделки.

Or. en

Изменение 610
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове относно 
мерките за определяне на подробните 
организационни изисквания по 
параграфи 1—5, които трябва да бъдат 
налагани на инвестиционните 
посредници, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности и 
допълнителни услуги, или комбинация 
от тях.

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
уточняващи подробните 
организационни изисквания по 
параграфи 1—5, които трябва да бъдат 
налагани на инвестиционните 
посредници, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности и 
допълнителни услуги, или комбинация 
от тях.

ЕОЦКП предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*.
На Комисията се делегира 
правомощие за приемане на 
посочените в алинея първа 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10–14 от 



AM\901764BG.doc 163/183 PE489.464v01-00

BG

Регламент (ЕС) № 1095/2010.
__________________

*ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Тъй като ЕОЦКП вече е изготвила насоки в тази област, тя е по-компетентна 
технически в тази област отколкото Комисията.

Изменение 611
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове за 
определяне на подробните 
организационни изисквания по 
параграфи 1—5, които трябва да бъдат 
налагани на инвестиционните 
посредници, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности и 
допълнителни услуги, или комбинация 
от тях.

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
определящи подробните 
организационни изисквания по 
параграфи 1—5, които трябва да бъдат 
налагани на инвестиционните 
посредници, извършващи различни 
инвестиционни услуги и/или дейности и 
допълнителни услуги, или комбинация 
от тях.

ЕОЦКП предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
_________________
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*ОВ моля въведете дата: ...

Or. en

Обосновка

Това е технически въпрос и област, в която ЕОЦКП вече е издала насоки, поради 
което е по-подходящо правомощията да бъдат предоставени на ЕОЦКП.

Изменение 612
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Всяка финансова институция, 
получила разрешение по Директива
2009/65/ЕО [относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно предприятията за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК)], Директива 2009/138/ЕО 
[относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II)], Директива 
2003/41/ЕО [относно дейностите и 
надзора на институциите за 
професионално пенсионно 
осигуряване] или Директива 
2011/61/EС [относно лицата,
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове], изпълнява 
задълженията по параграфи 1, 2, 2а и 
3 от настоящия член, когато 
извършва алгоритмична търговия, 
включително високочестотна 
алгоритмична търговия.

Or. en
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Обосновка

Възприето от неофициален документ на Европейската комисия

Изменение 613
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процес на извършване и приключване
на сделките в многостранна система за 
търговия (МСТ) и организирана 
система за търговия (ОСТ)

Процес на извършване и финализиране
на сделките в многостранна система за 
търговия (МСТ)

Or. en

Изменение 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСТ или ОСТ, в допълнение към 
изпълнението на изискванията, 
определени в член 16, да установяват 
прозрачни правила и процедури за 
справедливо търгуване по установения 
ред, както и да въвеждат обективни 
критерии за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСТ, в допълнение към изпълнението 
на изискванията, определени в член 16, 
да установяват прозрачни правила и 
процедури за справедливо търгуване по 
установения ред, както и да въвеждат 
обективни и недискреционни критерии 
за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите.
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Or. en

Обосновка

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Изменение 615
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСТ или ОСТ, в допълнение към 
изпълнението на изискванията, 
определени в член 16, да установяват 
прозрачни правила и процедури за 
справедливо търгуване по установения 
ред, както и да въвеждат обективни 
критерии за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите. 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСT, в допълнение към изпълнението 
на изискванията, определени в член 16, 
да установяват прозрачни и 
недискреционни правила и процедури 
за справедливо търгуване по 
установения ред, както и да въвеждат 
обективни и недискреционни критерии 
за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите.
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Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение ще бъде да се гарантира, че всички многостранни 
платформи за търговия, независимо дали се организират от РП или от МСТ, са 
предмет на изискванията за недискреционно изпълнение, осигурявайки на всички 
инвеститори предсказуем и справедлив резултат. Това е много важно за защитата на 
инвеститорите от произвол в ценообразуването.

Изменение 616
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСТ или ОСТ, в допълнение към 
изпълнението на изискванията, 
определени в член 16, да установяват
прозрачни правила и процедури за 
справедливо търгуване по установения 
ред, както и да въвеждат обективни 
критерии за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСT, в допълнение към изпълнението 
на изискванията, определени в член 16, 
да установяват прозрачни правила и 
процедури за справедливо търгуване по 
установения ред, както и да въвеждат 
обективни и недискреционни критерии 
за ефективното изпълнение на 
нареждания. Те трябва да имат правила 
за разумно управление на техническите 
операции на системата, включително 
ефективни правила за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността за 
преодоляване на рисковете от срив на 
системите.

Or. en

Изменение 617
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МСТ или ОСТ, да установяват 
прозрачни правила относно критериите 
за определяне на финансовите 
инструменти, които могат да бъдат 
търгувани в рамките на техните 
системи.

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
МCT, да установяват прозрачни правила 
относно критериите за определяне на 
финансовите инструменти, които могат 
да бъдат търгувани в рамките на техните 
системи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 618
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират
МСТ или ОСТ, в съответните случаи да 
осигуряват достъп до достатъчно 
информация или да бъдат убедени, че 
има такъв достъп до достатъчно 
информация, която е на разположение 
за обществеността и позволява нейните 
ползватели да вземат инвестиционно 
решение, като се отчитат характерът на 
потребителите и типовете търгувани 
инструменти.

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, които организират 
MСT, в съответните случаи да 
осигуряват достъп до достатъчно 
информация или да бъдат убедени, че 
има такъв достъп до достатъчно 
информация, която е на разположение 
за обществеността и позволява нейните 
ползватели да вземат инвестиционно 
решение, като се отчитат характерът на 
потребителите и типовете търгувани 
инструменти.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 619
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ да въвеждат, публикуват 
и поддържат прозрачни правила въз 
основа на обективни критерии, които да 
уреждат достъпа до системата.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ да въвеждат, 
публикуват и поддържат прозрачни и 
недискреционни правила въз основа на 
обективни критерии, които да уреждат 
достъпа до системата.

Or. en

Изменение 620
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ да въвеждат, 
публикуват и поддържат прозрачни 
правила въз основа на обективни 
критерии, които да уреждат достъпа 
до системата.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи
МСТ да въвеждат, публикуват и 
поддържат прозрачни правила въз 
основа на обективни критерии.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 621
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да разполагат с 
правила за ясно определяне и 
преодоляване на възможните 
отрицателни последствия за 
действието на МСТ или ОСТ, или за 
участниците в нея, произтичащи от 
конфликт между интересите на 
МСТ, ОСТ, собствениците или 
оператора ѝ и стабилното действие 
на МСТ или ОСТ.

Or. en

Обосновка

Този член придава правна сила на съображение 12 относно МСТ и ОСТ, като 
предоставя на инвеститорите по-голям избор по отношение на вида контрагенти, с 
които ще си взаимодействат.

Изменение 622
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, ясно да информират 
ползвателите на системата за техните 
отговорности за сетълмента на сделките, 
извършвани чрез тази система. 
Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат 
необходимите условия за улесняване на 
ефективния сетълмент на сделките, 
сключени в рамките на МСТ или ОСТ.

4. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, ясно да информират ползвателите 
на системата за техните отговорности за 
сетълмента на сделките, извършвани 
чрез тази система. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници или пазарните оператори, 
организиращи МСТ, да въвеждат 
необходимите условия за улесняване на 
ефективния сетълмент на сделките, 
сключени в рамките на МСТ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 623
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато прехвърлима ценна книга, 
която е допусната за търговия на 
регулиран пазар, се търгува също и на 
МСТ или ОСТ без съгласието на 
емитента, емитентът няма каквото и да е 
било задължение, свързано с 
първоначалното или текущото 
разкриване или разкриването по 

5. Когато прехвърлима ценна книга, 
която е допусната за търговия на 
регулиран пазар, се търгува също и на 
МСТ без съгласието на емитента, 
емитентът няма каквото и да е било 
задължение, свързано с първоначалното 
или текущото разкриване или 
разкриването по конкретен повод на 
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конкретен повод на финансова 
информация по отношение на тази МСТ 
или ОСТ.

финансова информация по отношение 
на тази МСТ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 624
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, незабавно да изпълняват 
всяко указание на своя компетентен 
орган съгласно член 72, параграф 1 за 
спиране на търговията с даден финансов 
инструмент или за отстраняването му от 
търговия.

6. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, незабавно да изпълняват 
всяко указание на своя компетентен 
орган съгласно член 72, букви г) и д) за 
спиране на търговията с даден финансов 
инструмент или за отстраняването му от 
търговия.

Or. en

Изменение 625
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки изискват от 6. Държавите членки изискват от 
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инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, незабавно да изпълняват 
всяко указание на своя компетентен 
орган съгласно член 72, параграф 1 за 
спиране на търговията с даден финансов 
инструмент или за отстраняването му от 
търговия.

инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
MСТ, незабавно да изпълняват всяко 
указание на своя компетентен орган 
съгласно член 72, параграф 1 за спиране 
на търговията с даден финансов 
инструмент или за отстраняването му от 
търговия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 626
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да представят на 
компетентния орган подробно описание 
на действието на съответната МСТ или 
ОСТ. За всеки издаден лиценз на 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор за организиране на МСТ или 
ОСТ се подава уведомление до ЕОЦКП. 
ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ 
и ОСТ в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за предоставяните от МСТ 
или ОСТ услуги и включва уникалния 
идентификационен код на МСТ или 
ОСТ, който трябва да бъде използван в 
отчетите съгласно член 23 и съгласно 
членове 5 и 9 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ]. Той се актуализира редовно. 

8. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да представят на компетентния 
орган подробно описание на действието 
на съответната МСТ, включително 
всяка прилежаща инфраструктура, 
която е част от предлаганата от 
тях услуга и/или всякакви връзки с 
инвестиционни посредници, 
търговски фирми, регулирани пазари, 
МСТ или систематични участници 
и/или договорености за насочване на 
нарежданията. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МТС, да предоставят 
на компетентния орган подробно 
описание на разпоредбите, с които 
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ЕОЦКП публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

той разполага, за съответствие с 
изискванията, предвидени в членове 
3—10 от Регламент (ЕС) № ... / ... 
[РПФИ]. За всеки издаден лиценз на 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор за организиране на МСТ се 
подава уведомление до ЕОЦКП. 
ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ 
в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за предоставяните от МСТ 
услуги, включително всички 
финансови инструменти, допуснати 
до търговия с тези платформи, и 
включва уникалния идентификационен 
код на МСТ, който трябва да бъде 
използван в отчетите съгласно член 23 и 
съгласно членове 5 и 9 от Регламент 
(EС) № .../... [РПФИ]. Той се 
актуализира редовно. ЕОЦКП 
публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

Or. en

Обосновка

Договореностите за насочване на нарежданията, които обикновено се използват от 
инвестиционните посредници и местата за търговия, могат да доведат до 
значителни рискове. Те следва да бъдат предмет на подходящи изисквания за 
оповестяване. В допълнение, местата за търговия трябва да предоставят на 
регулаторите подробно описание на начина, по който спазват предварителните 
търговски изисквания за прозрачност, заложени в ДПФИ.

Изменение 627
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 18 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да представят на 
компетентния орган подробно описание 

8. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да представят на компетентния 
орган подробно описание на действието 
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на действието на съответната МСТ или 
ОСТ. За всеки издаден лиценз на 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор за организиране на МСТ или
ОСТ се подава уведомление до ЕОЦКП. 
ЕОЦКП изготвя списък на всички МСТ 
и ОСТ в Съюза. Списъкът съдържа 
информация за предоставяните от МСТ 
или ОСТ услуги и включва уникалния 
идентификационен код на МСТ или 
ОСТ, който трябва да бъде използван в 
отчетите съгласно член 23 и съгласно 
членове 5 и 9 от Регламент (EС) № …/… 
[РПФИ]. Той се актуализира редовно. 
ЕОЦКП публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

на съответната МСТ. За всеки издаден 
лиценз на инвестиционен посредник или 
пазарен оператор за организиране на 
МСТ и ОСТ се подава уведомление до 
ЕОЦКП. ЕОЦКП изготвя списък на 
всички МСТ в Съюза. Списъкът 
съдържа информация за предоставяните 
от МСТ услуги и включва уникалния 
идентификационен код на МСТ, който 
трябва да бъде използван в отчетите 
съгласно член 23 и съгласно членове 5 и 
9 от Регламент (EС) № …/… [РПФИ]. 
Той се актуализира редовно. ЕОЦКП 
публикува на своята страница в 
интернет този списък и го актуализира.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 628
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи 
МТС, да предоставят на 
компетентния орган и ЕОЦКП 
списък на своите членове и/или 
ползватели.

Or. en
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Обосновка

Конкуренцията, която ДПФИ 1 успешно създаде, беше почти изцяло предизвикана от 
навлизането на спонсорираните от ползвателите на бизнеса за изпълнение: почти 
една трета от търговията с капиталови инструменти се извършва на местата за 
изпълнение, регулирани от ползвателите. Въпреки това е необходимо да се намери 
решение за конфликтите на интереси, произтичащи от комбинацията на статут на 
собственик, оператор и ползвател на организираните места за търговия, които 
могат да окажат влияние върху защитата на инвеститорите, общата ефективност 
на процеса на ценообразуване и наблюдението на пазара.

Изменение 629
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение, 
за да се определи до каква степен 
сложните транзакционни услуги 
(както са определени в член 2 от 
Регламент (ЕС) № ... [РПФИ]), са 
предмет на член 18, параграфи 1 —3 и 
член 20, параграф 3. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до […]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
техническите стандарти за 
изпълнение в съответствие с член 15 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
___________________
*ОВ, моля въведете дата: ...

Or. en

Обосновка

Сложните транзакционни услуги също следва да се различават от осигуряването на 
дейности по изпълнението на традиционна търговия и от изискванията относно 
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например, най-добро изпълнение, правила за мястото за търговия, достъп до ОСТ или 
спиране на търговията, тъй като те нито съответстват, нито са подходящи за 
този вид услуга. Предоставянето на сложни транзакционни услуги може да стане 
невъзможно, ако им бъдат наложени тези правила. Поради това за пояснение ЕОЦКП 
следва да изготви технически стандарти за изпълнение.

Изменение 630
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Търговски процес

Държавите членки изискват всички 
сделки с финансови инструменти да 
се извършват на регулирани пазари, 
МСТ, систематични участници или 
ОСТ.

Or. en

Изменение 631
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, като допълнение към спазването 
на изискванията по членове 16 и 18, да 
въведат недискреционни правила за 
изпълнение на нареждания в системата.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, като допълнение към спазването 
на изискванията по членове 16 и 18, да 
въведат и прилагат недискреционни 
правила за изпълнение на нареждания в 
системата.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е многостранните места за търговия, търгуващи справедливо и по 
установения ред, да изпълняват нареждания на участниците на недискреционна 
основа: това следва да бъде изискване на МСТ.

Изменение 632
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват 
правилата по член 18, параграф 4, 
уреждащи достъпа до МСТ, да 
отговарят на условията по член 55, 
параграф 3.

2. Държавите членки изискват 
правилата по член 18, параграф 3, 
уреждащи достъпа до МСТ, да 
отговарят на условията по член 55.

Or. en

Обосновка

Няма причина за допускане на по-лек режим за МСТ в сравнение с този на регулирания 
пазар.

Изменение 633
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват 
правилата, уреждащи достъпа, да 
гарантират, че МСТ остава 
ефективна многостранна система, 
която обединява многобройни 
интереси на трети лица за 
покупката и продажбата на 
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финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Правилата, уреждащи достъпа, няма да се изготвят така, че да доведат до 
ситуация, в която МСТ да привилегирова само един от съвсем ограничен брой 
участници.

Изменение 634
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да разполагат с правила за ясно 
определяне и преодоляване на 
възможните отрицателни 
последствия за действието на МСТ 
или за участниците в нея, 
произтичащи от конфликт между 
интересите на МСТ, собствениците 
или оператора ѝ и стабилното 
действие на МСТ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф важи както за МСТ, така и за OСТ и поради това следва да бъде 
включен повторно в член 18.

Изменение 635
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да разполагат с правила за ясно 
определяне и преодоляване на 
възможните отрицателни последствия за 
действието на МСТ или за участниците 
в нея, произтичащи от конфликт между 
интересите на МСТ, собствениците или 
оператора ѝ и стабилното действие на 
МСТ.

3. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да разполагат с правила за ясно 
определяне и преодоляване на 
възможните отрицателни последствия за 
действието на МСТ или за участниците 
в нея, произтичащи от конфликт между 
интересите на МСТ, собствениците или 
оператора ѝ и стабилното действие на 
МСТ, за да се съобразят с условията, 
определени в членове 48, 49 и 50.

Or. en

Обосновка

В това отношение няма причина за налагане на различни правила за МСТ и за 
регулираните пазари.

Изменение 636
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват всяка 
МСТ да има ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазва 
условията по член 51.

4. Държавите членки изискват от всяка 
МСТ да спазва условията по член 51 и 
член 51, буква а) и за тази цел да има
ефективни системи, процедури и 
правила.

Or. en

Изменение 637
Sharon Bowles
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват всяка 
МСТ да има ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазва 
условията по член 51.

4. Държавите членки изискват всяка 
МСТ да има ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазва 
условията по член 51 или други 
процедури и механизми, приложими 
към търговския модел на МСТ.

Or. en

Обосновка

МСТ, действащи на пазарите на фиксиран доход и деривати, няма да могат да 
изпълнят изискванията от предложението на Комисията за член 51, който е 
предназначен за борси с голям обем на търговията, тъй като МСТ търгуват далеч по-
рядко.

Изменение 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки изискват 
платформата за търговия да има 
поне четирима истински активни 
членове или ползватели, всеки от 
които да има възможност да 
взаимодейства с всички останали по 
отношение на ценообразуването в 
системата.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира многостранния характер на мястото за търговия, а именно за да 
се гарантира, че всички участници могат да взаимодействат помежду си, е от 
решаващо значение, за да се избегне възползване от вратичката едно-единствено 
дружество да е контрагент по всички сделки на платформата. Следователно, следва 
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да се наложи минимум от 4 активни търговски участници.

Изменение 639
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. ОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да определи критерии, които да 
демонстрират ефективността на 
многостранната система.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия да приеме посочените в 
първа алинея регулаторни технически 
стандарти в съответствие с 
процедурата по членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: ...

Or. en

Изменение 640
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Конкретни изисквания за МСТ

Държавите членки изискват 
инвестиционните посредници да не 
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изпълняват извънборсово нареждания 
на клиенти, свързани с финансови 
инструменти с размер под 
стандартния за пазара.
Държавите членки изискват 
систематичното изпълнение на 
нарежданията на клиентите да не се 
осъществява извънборсово.

Or. en

Обосновка

С цел защита на инвеститорите следва да се посочи, че поръчките на клиентите, 
свързани с финансови инструменти с размер под стандартния за пазара или 
изпълнявани систематично, не следва да се осъществява извънборсово.


