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Изменение 641
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Членът се заличава

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 при извършване на търговия чрез многостранни 
системи да се прилагат съответните пазарни правила (например прозрачност, 
недискреционно изпълнение, недискриминационен достъп и пълно наблюдение на 
пазара).

Изменение 642
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Членът се заличава

Or. en

Изменение 643
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи
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ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от него. Никоя ОСТ няма 
право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ, без съгласието на 
клиента. Операторът на ОСТ редовно 
публикува сведения в съответствие с 
член 27, параграф 2, представени с 
разбивка по нареждания, изпълнени за 
сметка на собствения капитал на 
оператора, и нареждания, изпълнени 
във връзка с интересите от покупка и 
продажба на трети страни. 
Инвестиционният посредник няма право 
да действа като систематичен участник 
на ОСТ, организирана от него. Никоя 
ОСТ няма право да се свързва с друга 
ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ, освен ако 
операторът на ОСТ не докаже 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и Регламент 
(ЕС) № .../... (Регламента относно 
пазарите на финансови инструменти
— РПФИ), както и че такъв 
организационен механизъм е в 
подкрепа на изискванията по член 27.

Or. en

Изменение 644
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ на акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
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на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа 
като систематичен участник на 
ОСТ, организирана от него. Никоя ОСТ 
няма право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

сертификати и други подобни 
финансови инструменти, да въведат 
механизми, които не допускат 
изпълнението на нареждания на клиенти 
в ОСТ за сметка на собствения капитал 
на инвестиционния посредник или 
пазарния оператор, организиращ ОСТ, 
освен ако това не се извършва от свое 
име на съпоставима с възложителя 
основа или със съгласието на клиента. 
Операторът на ОСТ редовно 
публикува сведения в съответствие с 
член 27, параграф 2, представени с 
разбивка по нареждания, изпълнени за 
сметка на собствения капитал на 
оператора, и нареждания, изпълнени 
във връзка с интересите от покупка и 
продажба на трети страни. Никоя 
ОСТ няма право да се свързва с друга 
ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ, освен ако 
операторът на ОСТ не докаже 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и Регламент 
(ЕС) № .../... (Регламента относно 
пазарите на финансови инструменти
— РПФИ), както и че такъв 
организационен механизъм е в 
подкрепа на изискванията по член 27.

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира равнопоставеност между регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
по отношение на конфликтите на интереси чрез възможността на клиента да се 
включи. На организатора на ОСТ следва да се позволи да изпълнява съпоставени 
нареждания със собствен капитал на съпоставима с възложителя основа. Забраната 
на търговията за собствена сметка би намалила ликвидността на пазар, който се 
използва от крайните инвеститори за целите на тяхното управление на риска. 
Текстът също така изисква от ОСТ да публикуват в полза на клиентите сведения за 
качеството на изпълнението.

Изменение 645
Kay Swinburne
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Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на 
нареждания на клиенти в ОСТ за 
сметка на собствения капитал на 
инвестиционния посредник или 
пазарния оператор, организиращ ОСТ. 
Инвестиционният посредник няма 
право да действа като систематичен 
участник на ОСТ, организирана от него. 
Никоя ОСТ няма право да се свързва с 
друга ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да не действат като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от тях. Никоя ОСТ няма 
право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

Инвестиционните посредници и 
пазарните оператори на ОСТ 
позволяват на клиентите да избират 
дали нарежданията им да се 
изпълняват за сметка на собствения 
капитал на инвестиционния 
посредник или на пазарния оператор.

Or. en

Обосновка

За да заработи ОСТ, е необходимо инвестиционният посредник да използва свой 
собствен капитал, тъй като дружествата купувачи не желаят да станат 
контрагенти един за друг, като така във връзка с процеса се поема неприемлив риск. 
За тази цел операторът на ОСТ трябва да може да използва собствения си капитал, 
за да улесни търговията на клиента и по подходящ начин да елиминира риска, 
възникващ при изпълнението за сметка на клиента. На клиента обаче следва да се 
предостави избор за това дали той желае нарежданията му да са обвързани със 
собствения капитал или не.

Изменение 646
Diogo Feio
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Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа 
като систематичен участник на 
ОСТ, организирана от него. Никоя 
ОСТ няма право да се свързва с друга
ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между 
нарежданията в различните ОСТ.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ, с изключение на 
случаите, когато съответният 
клиент е избрал да се включи в 
механизмите, позволяващи 
изпълнението на нареждания на 
клиента на съответната ОСТ за 
сметка на собствения капитал на 
инвестиционния посредник или на 
пазарния оператор, организиращ тази 
ОСТ, за улеснение на клиента. 

Or. en

Изменение 647
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от него. Никоя ОСТ няма 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ, с изключение на 
случаите, когато се използва 
собственият капитал, за да се даде 
възможност на инвестиционния 
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право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

посредник да изпълни инициираните 
от клиентите нареждания, да 
отговори на нареждането на клиента 
за търговия или по друг начин да 
постигне най-доброто изпълнение от 
името на клиента; или да хеджира, за 
да отстрани риска, свързан с 
търговията на клиента, или да 
отрази интересите и позициите, 
които произтичат от рисковете, 
натрупвани при търговия в полза на 
клиента. При пласирането на 
собствен капитал на ОСТ се 
прилагат строги правила за 
обработка на нареждания с цел да се 
предотвратят конфликти на 
интереси, а инвестиционният 
посредник оповестява на клиентите 
си как собственият му капитал може 
да се използва в ОСТ. Инвестиционният 
посредник, организиращ ОСТ, няма 
право да действа като систематичен 
участник на ОСТ, организирана от него. 
Никоя ОСТ няма право да се свързва с 
друга ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ.

Or. en

Изменение 648
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
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посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от него. Никоя ОСТ няма 
право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ, или на субект, 
който е част от същата 
корпоративна група и/или юридическо 
лице като инвестиционния посредник 
и/или пазарния оператор. 
Инвестиционният посредник или 
пазарният оператор, или всеки 
субект, който е част от същата 
корпоративна група, и/или 
юридическо лице като
инвестиционния посредник и/или 
пазарния оператор няма право да 
действа като систематичен участник на 
ОСТ, организирана от него, и ОСТ не се 
свързва със систематичен участник 
по начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в ОСТ и 
нарежданията или котировките на 
СУ. Никоя ОСТ няма право да се 
свързва с друга ОСТ по начин, 
позволяващ взаимодействие между 
нарежданията в различните ОСТ.

Or. en

Изменение 649
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от него. Никоя ОСТ няма 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ, освен ако не 
получат предварително съгласие от 
страна на своите клиенти, преди да 
пристъпят към изпълнението на 
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право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

техните нареждания, и като 
изпълняват задължението, 
определено в член 27, параграф 1. 
Инвестиционният посредник няма право 
да действа като систематичен участник 
на ОСТ, организирана от него. Никоя 
ОСТ няма право да се свързва с друга 
ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ.

Or. en

Изменение 650
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да въведат механизми, които не 
допускат изпълнението на нареждания 
на клиенти в ОСТ за сметка на 
собствения капитал на инвестиционния 
посредник или пазарния оператор, 
организиращ ОСТ. Инвестиционният 
посредник няма право да действа като 
систематичен участник на ОСТ, 
организирана от него. Никоя ОСТ няма 
право да се свързва с друга ОСТ по 
начин, позволяващ взаимодействие 
между нарежданията в различните ОСТ.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, които предоставят 
организирано изпълнение и механизми 
за търговия с акции, да въведат 
механизми, които не допускат 
изпълнението на нареждания на клиенти 
в ОСТ за сметка на собствения капитал 
на инвестиционния посредник или 
пазарния оператор, организиращ ОСТ. 
Инвестиционният посредник няма право
да действа като систематичен участник 
на ОСТ, организирана от него. Никоя 
ОСТ няма право да се свързва с друга 
ОСТ по начин, позволяващ 
взаимодействие между нарежданията в 
различните ОСТ.

Or. en

Изменение 651
Wolf Klinz



AM\901765BG.doc 11/195 PE489.465v01-00

BG

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Начинът, по който дадена сделка
ще бъде изпълнена, и начините, по 
които си взаимодействат 
клиентите, е по преценка на 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ.

Or. en

Изменение 652
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Начинът, по който дадена сделка 
ще бъде изпълнена, и начините, по 
които си взаимодействат 
клиентите, е по преценка на 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява естеството на преценката, предоставена на ОСТ.

Изменение 653
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че всякакви ограничения в достъпа, 
наложени от инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи ОСТ, които 
предоставят организирано 
изпълнение и търгуване с акции, 
ограничават достъпа до ОСТ само до 
клиентите на инвестиционния 
посредник или оператора.

Or. en

Изменение 654
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ за облигации, структурирани 
финансови продукти, квоти за емисии 
и деривати, да установят механизми 
за ясно определяне и управление на 
възможните отрицателни 
последствия за действието на ОСТ 
или за участниците в нея, 
произтичащи от конфликт на 
интереси между ОСТ, нейните 
собственици или оператора й и 
стабилното функциониране на ОСТ.

Or. en

Обосновка

Необходима е достатъчна степен на защита на инвеститорите в рамките на целия 
ЕС. Държавите членки следва да споделят най-добрите практики.
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Изменение 655
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. По отношение на параграф 1а 
клиентите не включват субекти, 
посочени в приложение II, раздел I, 
точка 1), букви а) и б).

Or. en

Изменение 656
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. За ОСТ, предоставящи 
организирано изпълнение и търгуване
с акции, които имат значителен 
пазарен дял, държавите членки 
изискват правилата, посочени в член 
18, параграф 3, уреждащи достъпа до 
ОСТ, да са в съответствие с 
условията, установени в член 55, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 657
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

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

2. В заявлението за лиценз за ОСТ се 
включва подробно обяснение защо 
системата не отговаря на условията за и 
не може да действа като регулиран 
пазар, МСТ или систематичен участник.

2. В заявлението за лиценз за ОСТ се 
включва подробно обяснение защо 
системата не отговаря на условията за и 
не може да действа като регулиран 
пазар, МСТ или систематичен участник.
Това обяснение се предава на ЕОЦКП. 
В рамките на един месец ЕОЦКП 
излиза със становище относно това 
дали счита обяснението за 
показателно, че системата не 
съответства на и не може да действа 
като регулиран пазар, МСТ или като 
систематичен участник.

Or. en

Изменение 658
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. След получаване на становището 
на ЕОЦКП държавата членка по 
произход на ОСТ издава лиценз за 
организиране на ОСТ само когато 
предоставеното обяснение показва, че 
системата не съответства и не 
може да извършва дейност като 
регулиран пазар, МСТ или като 
систематичен участник.

Or. en

Обосновка

ОСТ не замества съществуващите категории на Директивата относно пазарите на 
финансови инструменти (ДПФИ).
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Изменение 659
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случаите, когато компетентен 
орган не е съгласен с оценката на 
държавата членка по произход на 
ОСТ, че системата не съответства 
на и не може да действа като 
регулиран пазар, МСТ или 
систематичен участник, този 
компетентен орган може да отнесе 
въпроса обратно до ЕОЦКП, който 
може да действа съгласно 
правомощията, предоставени му 
съгласно член 19 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Равнопоставеността на вътрешния пазар не може да се гарантира, ако няма 
механизъм, който да не допуска различни национални тълкувания.

Изменение 660
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато финансовият инструмент 
е на разположение на регулиран пазар 
или МСТ, държавите членки 
гарантират, че ОСТ имат 
правомощието да изпълняват 
нареждания с голям мащаб 
единствено от допустими 
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контрагенти на този конкретен 
финансов инструмент.

Or. en

Изменение 661
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да разполагат с ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазват
условията по член 51, когато 
предвиждат или осигуряват 
възможност за извършване на
алгоритмична търговия.

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да разполага с ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазва
условията по член 51 или други 
процедури и механизми, приложими 
към търговския модел на ОСТ.

Or. en

Обосновка

Изискванията по отношение на системната устойчивост, механизмите за временно 
преустановяване на търговията и електронната търговия следва да бъдат същите 
както за МСТ, така и за ОСТ. Това се привежда в съответствие с изменението на 
член 19, параграф 4.

Изменение 662
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да разполагат с ефективни системи, 
процедури и правила, за да спазват 
условията по член 51, когато 
предвиждат или осигуряват 
възможност за извършване на 

4. Държавите членки изискват от ОСТ 
да спазват условията по член 51 и 
член 51а, и да разполагат с ефективни 
системи, процедури и правила за това.
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алгоритмична търговия.

Or. en

Изменение 663
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или 
пазарните оператори, организиращи 
ОСТ, да предприемат подходящи 
мерки за идентифициране и 
управление на конфликти на 
интереси, възникнали във връзка с 
надзора и действието на тяхната 
ОСТ.

Or. en

Обосновка

От инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи ОСТ, трябва 
да се изисква да идентифицират и управляват конфликти на интереси с цел да се 
гарантира подходящото третиране на търговията. Това ще осигури достатъчна 
защита на клиентите и в случаите, когато собственият капитал се използва за 
улеснение на клиента, а именно това е целта на пълната забрана на собствения 
капитал.

Изменение 664
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, когато ОСТ изпълнява 
еквивалентен обем сделки с едни и 
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същи финансови инструменти или 
значителен обем извършени сделки с 
този финансов инструмент като 
конкурентните МСТ или регулирани 
пазари, държавите членки изискват 
от ОСТ да е в съответствие с всички 
изисквания на МСТ.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази равнопоставеността между различните места за търговия. 
Същият профил, същите правила.

Изменение 665
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ЕОЦКП разработва проекти за 
прилагане на технически стандарти, 
целящи да се определи кога се счита, 
че ОСТ притежава значителен 
пазарен дял, както е посочено в 
параграф 1в.

Or. en

Изменение 666
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. ЕОЦКП провежда партньорски 
проверки, за да идентифицира най-
добрите практики относно текущия 
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надзор в държавите членки и съветва 
Комисията най-късно до [...]* относно 
мерки, които биха могли да 
гарантират засилен надзор в 
държавите членки.
__________________
*ОВ, моля въведете дата: две години 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Необходима е достатъчна степен на защита на инвеститорите в рамките на целия 
ЕС. Държавите членки следва да споделят най-добрите практики.

Изменение 667
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
предприемат всички подходящи мерки 
за идентифициране на конфликтите на 
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани агенти или всяко лице, пряко 
или косвено свързано с тях чрез 
отношение на контрол, и техните 
клиенти или между отделните клиенти, 
които възникват в процеса на 
предоставяне на всякакви 
инвестиционни и допълнителни услуги 
или комбинации от тях.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
предприемат всички подходящи мерки 
за идентифициране на всички 
конфликти на интереси между тях, 
включително техните ръководители, 
служители и обвързани агенти или 
всяко лице, пряко или косвено свързано 
с тях чрез отношение на контрол, и 
техните клиенти или между отделните 
клиенти, които възникват в процеса на 
предоставяне на всякакви 
инвестиционни и допълнителни услуги 
или конфликти на интереси 
вследствие на стимули или 
конфликти, възникнали в 
инвестиционни посредници, които 
продават собствени продукти, или 
комбинации от тях.
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Or. en

Изменение 668
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
предприемат всички подходящи мерки 
за идентифициране на конфликтите на 
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани агенти или всяко лице, пряко 
или косвено свързано с тях чрез 
отношение на контрол, и техните 
клиенти или между отделните клиенти, 
които възникват в процеса на 
предоставяне на всякакви 
инвестиционни и допълнителни услуги 
или комбинации от тях.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
предприемат всички необходими мерки 
за идентифициране на конфликтите на 
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани агенти или всяко лице, пряко 
или косвено свързано с тях чрез 
отношение на контрол, и техните 
клиенти или между отделните клиенти, 
които възникват в процеса на 
предоставяне на всякакви 
инвестиционни и допълнителни услуги 
или комбинации от тях.

Or. en

Изменение 669
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
уреждането на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на интересите 

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
уреждането и избягването на 
конфликтите на интереси, не са 
достатъчни да гарантират, че ще бъдат 
предотвратени рисковете от 
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на клиенти, инвестиционният посредник 
оповестява по ясен начин общия 
характер и/или източниците на 
конфликт на интереси, преди да 
сключва сделки за негова сметка.

накърняване на интересите на клиенти, 
инвестиционният посредник оповестява 
по ясен начин общия характер и/или 
източниците на конфликт на интереси, 
преди да сключва сделки за негова 
сметка.

Or. en

Обосновка

Трябва да се избягват конфликтите на интереси между доставчиците на услуги и 
инвеститорите.

Изменение 670
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато организационните или 
административните правила, 
въведени от инвестиционен посредник 
в съответствие с член 16, параграф 3 
за уреждането на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат 
предотвратени рисковете от 
накърняване на интересите на 
клиенти, инвестиционният посредник 
оповестява по ясен начин общия 
характер и/или източниците на 
конфликт на интереси, преди да 
сключва сделки за негова сметка.

2. Приетите от инвестиционните 
посредници правила за оценяване, 
заплащане, възнаграждение или 
повишение на лицата, посочени в 
параграф 1, не следва да ги поощряват 
да действат в който и да било 
момент по начин, несъвместим с най-
добрите интереси на клиентите им. 
По-специално тези правила не следва 
да поощряват никое лице, 
включително тях самите, техните 
ръководители, служители и 
обвързани агенти или всяко лице, 
пряко или косвено свързано с тях чрез 
отношение на контрол, да препоръчва 
конкретен финансов инструмент или 
конкретна категория финансови 
инструменти на своите клиенти.

Or. en
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Изменение 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че всеки приход, получен пряко от 
фонд, следва да се възстанови след 
приспадането на всички преки разходи 
на собствениците на фонда. Когато 
тези преки разходи се определят от 
свързани дружества на групата за 
управление на фонда, те трябва да са 
съразмерни на еквивалентните 
външни разходи и отписани от 
независимите директори.

Or. en

Обосновка

Преките разходи следва да се възстановят на въпросния собственик на фонда, за да се 
намали вероятността за конфликт на интереси.

Изменение 672
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
уреждането на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на интересите 
на клиенти, инвестиционният посредник 
оповестява по ясен начин общия 

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
уреждането на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на интересите 
на клиенти, инвестиционният посредник 
няма да сключва сделки за негова 
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характер и/или източниците на 
конфликт на интереси, преди да 
сключва сделки за негова сметка.

сметка.

Or. en

Изменение 673
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
уреждането на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на интересите 
на клиенти, инвестиционният посредник 
оповестява по ясен начин общия 
характер и/или източниците на 
конфликт на интереси, преди да 
сключва сделки за негова сметка.

2. Когато организационните или 
административните правила, въведени 
от инвестиционен посредник в 
съответствие с член 16, параграф 3 за 
избягването на конфликтите на 
интереси, не са достатъчни да 
гарантират, че ще бъдат предотвратени 
рисковете от накърняване на интересите 
на клиенти, инвестиционният посредник 
оповестява по ясен начин общия 
характер и/или източниците на 
конфликт на интереси, преди да 
сключва сделки за негова сметка.

Or. en

Изменение 674
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема съгласно 
член 94 делегирани актове за:

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти
за:

Or. en
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Обосновка

Това е технически въпрос и област, в която ЕОЦКП вече е издавал насоки. Поради 
това е по-подходящо правомощията да бъдат предоставени на ЕОЦКП.

Изменение 675
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник.

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник.
Обхванатите области следва да 
включват като минимум 
използването на продажбени цели за 
инвестиционни продукти, 
възнаграждения, бонуси или плащания 
в натура, платими на техните 
служители или агенти, занимаващи 
се с консултиране или продажба на 
финансови инструменти на 
непрофесионални инвеститори, и 
прегледи на ефективността на 
служители или агенти, които 
предоставят бонуси за онези 
служители или агенти, които не 
действат в най-добрия интерес на 
всеки индивидуален непрофесионален 
клиент.

Or. en

Изменение 676
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник.

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник. Това 
включва несъразмерно използване на 
продажбените цели за 
инвестиционни продукти, което 
евентуално би ощетило качеството и 
обективността при предоставяне на 
инвестиционни услуги.

Or. en

Обосновка

Служителите, които искат да действат съгласно правните разпоредби и своя 
собствен професионализъм и компетентност, понякога изпадат в положение, при 
което търсенето на добра консултация е в противоречие с продажбените цели. 
Продажбените цели сами по себе си не са нещо лошо, но те следва да са адекватни и 
съразмерни, и по никакъв начин да не са в противоречие с предоставянето на 
качествена консултация.

Изменение 677
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник.

б) установяване на подходящи критерии 
за определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване може да 
накърнява интересите на клиентите или 
потенциалните клиенти на 
инвестиционен посредник, 
включително конфликти на интереси 
вследствие на стимули или 
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конфликти, възникнали в 
инвестиционни посредници, които 
продават свои собствени продукти.

Or. en

Изменение 678
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Това е технически въпрос и област, в която ЕОЦКП вече е издавал насоки. Поради 
това е по-подходящо правомощията да бъдат предоставени на ЕОЦКП.

Изменение 679
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 24 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 1. Държавите членки изискват от 
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инвестиционния посредник, когато 
предоставя на клиенти инвестиционни 
услуги и/или в съответните случаи 
допълнителни услуги, да действа 
честно, коректно и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
своите клиенти, и по-специално да 
спазва принципите, изложени в 
настоящия член и член 25.

инвестиционния посредник, когато 
предоставя на клиенти инвестиционни 
услуги и/или в съответните случаи 
допълнителни услуги, да действа 
честно, коректно и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
своите клиенти, и по-специално да 
спазва разпоредбите на Регламент
(ЕС) № …/… относно пакети 
инвестиционни продукти на дребно и 
Директива 2002/92/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 декември
2002 г. относно застрахователното 
посредничество, както и принципите, 
изложени в настоящия член и член 25.

Or. fr

Изменение 680
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че когато инвестиционните 
посредници разработват 
инвестиционни продукти или 
структурирани депозити за 
консултация на професионални или 
непрофесионални клиенти, тези 
продукти са предназначени да 
отговарят на потребностите на 
определен целеви пазар в рамките на 
съответната категория клиенти 
(професионални или 
непрофесионални), както и че 
инвестиционният посредник 
предприема разумни мерки, за да 
гарантира, че инвестиционният 
продукт се продава и разпространява 
сред клиентите в рамките на 
целевата група.
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Or. en

Изменение 681
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че когато инвестиционните 
посредници разработват 
инвестиционни продукти или 
структурирани депозити за продажба 
на професионални или 
непрофесионални клиенти, тези 
продукти са предназначени да 
отговарят на потребностите на 
определен целеви пазар в рамките на 
съответната категория клиенти 
(професионални или 
непрофесионални), както и че 
инвестиционният посредник 
предприема разумни мерки, за да 
гарантира, че i) когато 
инвестиционен посредник или 
неговите филиали провеждат 
директен маркетинг сред 
непрофесионалните инвеститори, 
инвестиционният продукт се продава 
и разпространява сред клиенти в 
рамките на целевата група, и/или ii) 
материали, подходящи за целевия 
пазар, се изготвят и предоставят от 
инвестиционния посредник или от 
трета страна, която разпространява 
инвестиционния продукт или 
структурирания депозит на 
непрофесионални клиенти.

Or. en



AM\901765BG.doc 29/195 PE489.465v01-00

BG

Обосновка

Текстът се нуждае от разгръщане, за да се отчете фактът, че производителите на 
продукти разпространяват своя продукт чрез различни канали, върху които те не 
винаги могат да упражняват правен или договорен контрол. Например 
консултантите се назначават и може често да им се плаща от крайния клиент и да 
не принадлежат към същата група дружества като производителя на продукти. 
Инвестиционният посредник, производител на продукта, не може в такъв случай по 
договорен път да приведе в сила процеса на продажба на трета страна.

Изменение 682
Leonardo Domenici

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници 
оценяват общото съответствие на 
разпространяваните финансови 
инструменти, особено когато са с 
пряко предназначение, след надлежно 
отчитане на техните 
характеристики, с 
характеристиките и потребностите 
на потенциалната целева група 
клиенти, към които са насочени тези 
инструменти. Държавите членки 
изискват инвестиционните 
посредници да предприемат разумни 
мерки, за да гарантират, че 
политиката на продажби и 
разпространение е в съответствие с
правилата за оценяване на 
пригодността и целесъобразността.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели изясняването на това какво се изисква от 
инвестиционните посредници, за да се гарантира, че всички разпространявани 
финансови инструменти, особено когато са с пряко предназначение, са преминали 
предварителна оценка, за да се гарантира съвместимостта на техните 
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характеристики с потребностите на потенциалната целева група клиенти. 
Инвестиционните посредници трябва да предприемат разумни мерки, за да 
гарантират, че политиката на продажби и разпространение е в съответствие с 
правилата за оценяване на пригодността и целесъобразността.

Изменение 683
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че когато инвестиционните 
посредници разработват 
инвестиционни продукти или 
структурирани депозити за продажба 
на непрофесионални клиенти, тези 
продукти са предназначени да 
отговарят на потребностите на 
определен целеви пазар в рамките на 
съответната категория клиенти, 
както и че инвестиционният 
посредник предприема разумни мерки, 
за да гарантира, че инвестиционният 
продукт се продава и разпространява 
сред клиентите в рамките на 
целевата група, освен ако продуктът 
не е предназначен да отговори на 
конкретно искане на клиента.

Or. en

Обосновка

Оповестяването е крайъгълен камък за осведомеността на клиента. Прозрачността 
по отношение на информацията се осигурява на подходящото ниво и в подходящото 
време, а забраните ще водят до изключването на клиенти от консултации, по-
конкретно на тези, насочени към непрофесионалните клиенти.

Изменение 684
Jürgen Klute
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По-специално държавите членки 
следва да гарантират, че 
инвестиционните посредници 
оценяват общото съответствие на 
разпространяваните финансови 
инструменти (особено когато са с 
пряко предназначение), след надлежно 
отчитане на техните 
характеристики, с 
характеристиките и потребностите 
на потенциалната целева група 
клиенти, към които са насочени тези 
инструменти. Тази оценка отчита 
пълната защита на клиента, 
предлагана от емитент, който е член 
на схема за институционална защита 
съгласно определението в член 80, 
параграф 8 от Директива 2006/48/ЕО. 
Освен това държавите членки 
изискват инвестиционните 
посредници да предприемат разумни 
мерки, за да гарантират, че 
политиката на продажби и 
разпространение е в съответствие с 
правилата за оценяване на 
пригодността и целесъобразността.

Or. en

Изменение 685
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници 
оценяват общото съответствие на 
разпространяваните финансови 
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инструменти, особено когато са с 
пряко предназначение, след надлежно 
отчитане на техните 
характеристики, с 
характеристиките и потребностите 
на потенциалната целева група 
клиенти, към които са насочени тези 
инструменти. Тази оценка отчита 
пълната защита на клиента, 
предлагана от емитент, който е член 
на схема за институционална защита 
съгласно определението в член 80, 
параграф 8 от Директива 2006/48/ЕО. 
Освен това държавите членки 
изискват инвестиционните 
посредници да предприемат разумни 
мерки, за да гарантират, че 
политиката на продажби и 
разпространение е в съответствие с 
правилата за оценяване на 
пригодността и целесъобразността.

Or. en

Изменение 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана от 
инвестиционния посредник до клиенти 
или потенциални клиенти, трябва да е 
коректна, ясна и да не е подвеждаща. 
Маркетинговите съобщения трябва да са 
ясно означени като такива.

2. Всяка информация, включително 
рекламни и маркетингови съобщения, 
предавана от инвестиционния 
посредник до клиенти или потенциални 
клиенти, трябва да е коректна, ясна и да 
не е подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва да са ясно означени 
като такива.

Във всички рекламни и маркетингови 
съобщения се посочват ясно и явно 
във формата, посочен в приложение 
IIa:
a) общите разходи на доставчика в 
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случай на инвестиционна услуга или 
финансов инструмент, който се 
предлага от инвестиционен 
посредник;
б) общите разходи за инвестицията в 
случай на инвестиционна услуга или 
финансов инструмент, който се 
предлага чрез канал за продажби, за 
който са приложими допълнителни 
такси или отстъпки.

Or. en

Обосновка

Високата степен на оповестяване, в това число на общите разходи на доставчика и 
общите разходи за инвестицията, ще гарантира, че инвеститорите разполагат с 
необходимата информация, за да вземат информирани инвестиционни решения.

Изменение 687
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На инвестиционния посредник се 
позволява да предоставя или 
инвестиционна консултация, която 
не е независима, или независима 
консултация.

Or. en

Обосновка

Позволяването на инвестиционните посредници да предоставят както консултация, 
която не е независима, така и независима консултация, може да се окаже много 
подвеждащо за клиентите.

Изменение 688
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници 
текущо предоставят на 
националните компетентни органи 
информация за:
– продуктовата им гама;
– описание на целевите им пазари;
– описание на клиентската им 
структура;
– вътрешните продажбени цели;
– техните действителни продажби;
– техния кодекс на поведение по 
отношение на вътрешните стимули.
Ако цялата гама продукти, продавани 
от инвестиционен посредник, или 
неговите вътрешни продажбени цели 
не отговарят на клиентската му 
структура, продажбените цели се 
преразглеждат, а надзорникът има 
възможност да прекрати 
продажбите на някои продукти.

Or. en

Изменение 689
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На клиентите или потенциалните 
клиенти се предоставя подходяща 
информация за:

На клиентите или потенциалните 
клиенти се предоставя подходяща 
информация в разбираема форма в най-
подходящото време, като се 
отчитат особеностите на клиента,
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за:

Or. en

Изменение 690
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката е предоставена във връзка 
с приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента периодична 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи, както и дали ще 
информира своя клиент за общите 
разходи за инвестиционната 
консултация като еднократна 
парична сума, включително както за 
таксите, платими пряко от клиента 
на инвестиционния консултант, 
така и за всякакви стимули, платими 
от трета страна. Това се оповестява 
на клиента преди предоставянето на 
инвестиционната консултация. 
Оповестяването на услугите и 
разходите за консултацията се 
предоставя в документ за основните 
услуги от максимум [2 страници] с 
описание на основните услуги, които 
ще се предоставят на клиента, 
подробности за квалификацията на 
консултанта, както е определено в 
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[член 24, параграф 8а] и общите 
разходи за консултацията, която ще 
бъде предоставена на клиента.
ЕОЦКП изготвя обвързващи 
технически стандарти, в които се 
определя задължителното 
съдържание на документа за основни 
услуги.
Когато стойността на таксите и 
стимулите не може да бъде 
установена преди предоставянето на 
консултацията, тогава начинът на 
изчисление се оповестява по 
изчерпателен, точен и разбираем 
начин в документите за основните 
услуги с общите сумарни разходи за 
консултацията, които се 
оповестяват на клиента във 
възможно най-кратки срокове след 
това. Когато инвестиционната 
консултация се предоставя текущо, 
оповестяването на разходите за 
инвестиционната консултация, 
включително стимулите, се 
предоставя текущо и поне веднъж 
годишно. В периодичния доклад се 
оповестяват всички стимули, 
изплатени или получени през 
предходния период;

Or. en

Изменение 691
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 



AM\901765BG.doc 37/195 PE489.465v01-00

BG

посочва дали препоръката е независима 
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

посочва предварително основата, на 
която се предоставя препоръката, 
включително дали тя се основа на 
широк или ограничен анализ на пазара, 
както и дали инвестиционният 
посредник ще предостави на клиента 
периодична оценка или не по въпроса 
дали препоръчаните на клиентите 
финансови инструменти са подходящи,
както и дали ще информира своя 
клиент за общите разходи за 
инвестиционната консултация като 
еднократна парична сума, в това 
число както за таксите, платими 
пряко от клиента на инвестиционния 
консултант, така и за всякакви 
стимули, платими от трета страна. 
Това се оповестява на клиента преди 
предоставянето на инвестиционната 
консултация;

Or. en

Обосновка

Изменението премахва термина „независим“ поради различните тълкувания в 
отделните държави членки. Освен това консултантите, които „не са независими“, 
следва да бъдат задължени да информират, че инвестиционната консултация не се 
предоставя на независима основа. Изменението е съсредоточено върху 
гарантирането, че клиентът се информира за това дали консултацията се основава 
на вземането под внимание на инструменти от целия пазар или на по-ограничена гама 
от продукти.

Изменение 692
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги, както и 
за това къде може да се открие по-
подробна информация и как да бъде 
получена;
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независима и дали се основа на широк 
или ограничен анализ на пазара, както 
и дали инвестиционният посредник 
ще предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали 
препоръчаните на клиентите 
финансови инструменти са 
подходящи, 

Or. en

Изменение 693
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката или управлението на 
портфейла се предоставя във връзка с 
приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента периодична 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

Or. en

Изменение 694
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е
независима и дали се основа на широк 
или ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата оценка 
по въпроса, дали препоръчаните на 
клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
периодична оценка по въпроса, дали 
препоръчаните на клиентите финансови 
инструменти са подходящи,

Or. en

Изменение 695
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката е предоставена във връзка 
с приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента редовна оценка 
по въпроса, дали препоръчаните на 
клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

Or. en
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Изменение 696
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи, 

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката е предоставена във връзка 
с приемането или получаването на 
стимули от трети страни и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента периодична 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

Or. en

Изменение 697
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима 
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва предварително дали 
препоръката е независима и дали се 
основа на широк или ограничен анализ 
на пазара, както и дали 
инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента периодична 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
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подходящи,

Or. en

Изменение 698
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва дали препоръката е независима 
и дали се основа на широк или 
ограничен анализ на пазара, както и 
дали инвестиционният посредник ще 
предостави на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

– инвестиционния посредник и 
предоставяните от него услуги; когато 
се предоставя инвестиционна 
консултация, в информацията се 
посочва, че препоръката е независима и 
се основа на разумен анализ на пазара, 
който е в най-добрия интерес на 
клиента, както и периодичността, 
при която инвестиционният посредник 
ще предоставя на клиента текущата 
оценка по въпроса, дали препоръчаните 
на клиентите финансови инструменти са 
подходящи,

Or. en

Изменение 699
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– това дали инвестиционната 
консултация взема под внимание 
пълния портфейл на клиента или 
дали препоръката се отнася 
единствено за конкретни продукти,

Or. en
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Изменение 700
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– типологията на продуктите, които 
предлага, и дали те се управляват от 
субект от същата група, в който 
случай ще посочи тези продукти,

Or. en

Изменение 701
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дали препоръката се предоставя 
само за една сделка или текущо,

Or. en

Изменение 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва пълна разбивка на всички 
основни авоари, които се държат 
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с инвестиции в тези инструменти или по 
отношение на конкретни инвестиционни 
стратегии,

пряко и косвено, и ангажимент поне 
на всяко тримесечие да се предоставя 
пълна разбивка в проценти с 
максимално закъснение при
отчитането от 60 дни и подходящи 
указания и предупреждения за 
рисковете, свързани с инвестиции в тези 
инструменти или по отношение на 
конкретни инвестиционни стратегии,

Or. en

Обосновка

Високата степен на оповестяване, в това число на общите разходи на доставчика и 
общите разходи за инвестицията, ще гарантира, че инвеститорите разполагат с 
необходимата информация, за да вземат информирани инвестиционни решения.

Изменение 703
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези инструменти или по 
отношение на конкретни инвестиционни 
стратегии,

– очаквания целеви пазар, финансовите 
инструменти, тяхната структура и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези финансови
инструменти или по отношение на 
конкретни инвестиционни стратегии,

Or. en

Изменение 704
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2



PE489.465v01-00 44/195 AM\901765BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези инструменти или по 
отношение на конкретни инвестиционни 
стратегии,

– финансовите инструменти и 
предложените инвестиционни 
стратегии; тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези инструменти или по 
отношение на конкретни инвестиционни 
стратегии, независимо дали услугата 
или продуктът може да е платим(а) с 
парични или непарични средства от 
трети страни,

Or. en

Изменение 705
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– местата за изпълнение, – местата за изпълнение; когато 
нарежданията от клиенти са 
насочени към мястото за изпълнение, 
в информацията се посочват 
отношенията, които 
инвестиционният посредник 
поддържа с това място за 
изпълнение, които могат да 
включват, но не само, правила за 
насочване, потенциал за гарантиране 
на отстъпки за производителя, 
дялове и собственост,

Or. en

Обосновка

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
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may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Изменение 706
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– местата за изпълнение, – основните места за изпълнение и

Or. en

Изменение 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, в 
това число пълна разбивка на 
таксите за управление, всички 
основни разходи или такси, както и:
a) общите разходи на доставчика в 
случай на инвестиционна услуга или 
финансов инструмент, който се 
предлага на клиент или потенциален 
клиент от инвестиционен посредник;
б) общите разходи за инвестицията в 
случай на инвестиционна услуга или 
финансов инструмент, който се 
предлага чрез канал за продажби, за 
който са приложими допълнителни 
такси или отстъпки.

Or. en
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Обосновка

Високата степен на оповестяване, в това число на общите разходи на доставчика и 
общите разходи за инвестицията, ще гарантира, че инвеститорите разполагат с 
необходимата информация, за да вземат информирани инвестиционни решения.

Изменение 708
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, 
свързани както с инвестиционните 
услуги, така и с финансовите 
инструменти, препоръчвани на 
клиенти.

Or. en

Обосновка

Разходите и свързаните с тях такси се отнасят както за услугите, така и за 
продуктите.

Изменение 709
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, 
включително разходите за 
консултация и начина, по който 
клиентът може да заплати за нея.

Or. en
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Обосновка

Изменението ще гарантира, че разходите за консултация са сведени до знанието на 
клиентите. Това ще позволи на клиентите да преценят стойността на услугите, 
които получават, както и ще засили конкуренцията, като им даде възможност за 
съпоставка на разходите за отделните посредници.

Изменение 710
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси 
подробно и отделно за всяка сделка 
или услуга, като се посочва процент и 
обща сума, в това число разходите за 
консултацията и начина на 
покриване на тези разходи.

Or. en

Изменение 711
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, 
които трябва да включват разходите 
за консултацията и начина на 
плащане.

Or. en

Изменение 712
Catherine Stihler
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, 
които трябва да включват разходите 
за консултация и начина, по който 
клиентът може да заплати за нея.

Or. en

Изменение 713
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– разходите и свързаните с тях такси. – разходите и свързаните с тях такси, 
където това е приложимо.

Or. en

Изменение 714
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея 
трябва да се предоставя в разбираема
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат характера и рисковете на 
инвестиционната услуга и специфичния 
тип финансов инструмент, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Тази информация може да бъде

Информацията по първата алинея 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат характера и рисковете на 
инвестиционната услуга и специфичния 
тип финансов инструмент, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Държавите членки може да изискат 
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предоставяна в стандартизиран 
формат.

тази информация да се предоставя в 
стандартизиран формат. 

Or. en

Обосновка

За клиентите е по-лесно да съпоставят наличните услуги и свързаните разходи, ако 
държавите членки изискват информация в стандартизиран формат.

Изменение 715
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията по първата алинея 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат характера и рисковете на 
инвестиционната услуга и специфичния 
тип финансов инструмент, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Тази информация може да бъде
предоставяна в стандартизиран 
формат.

Информацията по първата алинея 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат характера и рисковете на 
инвестиционната услуга и специфичния 
тип финансов инструмент, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Държавите членки може да изискат 
тази информация да се предоставя в 
стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 716
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията относно разходите и 
таксите включва всички видове 
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обезценка на инвестицията, които не 
са причинени от възникването на 
основния риск.

Or. en

Изменение 717
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията трябва да се 
представя редовно, но поне веднъж 
годишно и да съдържа точни суми.

Or. en

Изменение 718
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всички такси, комисиони, парични 
или непарични възнаграждения, 
платими или предоставяни на или от 
трета страна във връзка с 
предоставянето на инвестиция или 
друга допълнителна услуга на 
клиента, следва да бъдат ясно 
обозначени на мястото на 
инвестиционния посредник и 
недвусмислено оповестени на клиента 
преди предоставянето на 
съответната услуга, в това число 
всякакви маркетингови материали, 
както и следва да бъдат 
предназначени да засилят качеството 
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на съответната услуга за клиента и 
да не са в ущърб на изпълнението на 
задължението на посредника да 
действа в най-добрия интерес на 
клиента. Оповестяването следва да 
включва информация за 
съществуването, естеството и 
размера на таксата, комисионата 
или останалите възнаграждения.
ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти, в които да се 
посочат условията, на които трябва 
да отговорят инвестиционните 
посредници, за да са в съответствие с 
изискванията по този параграф.
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на технически 
стандарти за изпълнение до […]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените във втора алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
_________________
*ОВ моля въведете дата: ...

Or. en

Изменение 719
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният 
посредник информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

заличава се

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
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на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите 
си или доставчиците на продукти и 
не трябва да се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предлагани от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник,
ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Изменение 720
Anne E. Jensen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният 
посредник информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

заличава се

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите 
си или доставчиците на продукти и 
не трябва да се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предлагани от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник,
ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
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или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Изменение 721
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
предоставя инвестиционна
консултация, посредникът:

Or. en

Изменение 722
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
предоставя инвестиционна
консултация, посредникът:

Or. en

Изменение 723
Kay Swinburne
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Инвестиционният посредник 
информира клиента дали неговата 
инвестиционна консултация се 
предоставя независимо или в ограничен 
режим и в случай на независима 
консултация, посредникът:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 724
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя срещу заплащане на такса, 
посредникът:

Or. en

Изменение 725
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният 
посредник информира клиента, че се 
предоставя инвестиционна 
консултация, посредникът също така 
информира клиента за това дали 
препоръчаните финансови 
инструменти ще се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предоставени от субекти, имащи 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник.
Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

Or. en

Изменение 726
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация или 
управлението на портфейл се 
предоставя срещу заплащането на 
такса, посредникът също така 
информира клиента за това дали 
препоръчаните финансови 
инструменти ще се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предоставени от субекти, имащи 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник.

Or. en
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Изменение 727
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите 
си или доставчиците на продукти и 
не трябва да се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предлагани от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник,

заличава се

Or. en

Изменение 728
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 24 - параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

заличава се

Or. en

Изменение 729
Diogo Feio
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато инвестиционният посредник 
информира клиента, че 
инвестиционната консултация се 
предоставя независимо, посредникът:

5. Когато инвестиционният посредник 
предоставя инвестиционна
консултация, посредникът:

Or. en

Изменение 730
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите 
си или доставчиците на продукти и 
не трябва да се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предлагани от субекти, намиращи 
се в тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) информира клиента дали и до каква 
степен е приел или получил такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите. Таксите, комисионите 
или паричните възнаграждения, 
платени или предоставени от трета 
страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, във връзка с 
предоставянето на услуга на 
клиентите, изцяло се приспадат от 
таксите, комисионите или другите 
парични възнаграждения, плащани от
клиента във връзка с
инвестиционната консултация,

Or. en

Изменение 731
Wolf Klinz
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) диверсифицира своето предложение 
от гледна точка на вида финансов 
инструмент или инвестиционна 
стратегия. Предложението не трябва 
да се ограничава до финансови 
инструменти, емитирани или 
предоставени от субекти, намиращи се 
с тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

Or. en

Изменение 732
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой
финансови инструменти, предлагани на 
пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) анализира широк кръг от финансови 
инструменти, предлагани на целия 
съответен пазар. Разглежданите 
финансови инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник. Посредниците, които не 
могат да предоставят достатъчно 
всеобхватен анализ на финансовите 
инструменти на пазара, трябва да 
уточнят пред клиента, че 
консултацията им не е независима;
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 733
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани на 
пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани на 
пазара. Разглежданите финансови
инструменти се диверсифицират от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не се 
ограничават до финансови инструменти, 
емитирани или предлагани от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник,

Or. en

Обосновка

В това изречение е по-добре да се използва думата „се“ вместо „трябва да се“.

Изменение 734
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) извършва всеобхватен и справедлив 
анализ на съответния пазар и 
предоставя консултации, които са 
безпристрастни и неограничени. 
Финансовите инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC).

Изменение 735
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани 
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) анализира подробно съответния 
пазар и предоставя безпристрастни и 
обстойни консултации на клиента си. 
Финансовите инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

Or. de



AM\901765BG.doc 61/195 PE489.465v01-00

BG

Изменение 736
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) извършва всеобхватен и справедлив 
анализ на съответния пазар и 
предоставя консултации, които са 
безпристрастни и неограничени. 
Финансовите инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

Or. en

Изменение 737
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани
на пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) извършва всеобхватен и справедлив 
анализ на съответния пазар и 
предоставя консултации, които са 
безпристрастни и неограничени. 
Финансовите инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
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посредник,

Or. en

Обосновка

Критериите на Комисията за независима инвестиционна консултация не са 
достатъчно всеобхватни, за да гарантират, че независимите консултанти вземат 
под внимание целия пазар и че предоставят безпристрастна консултация.

Изменение 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани на 
пазара. Финансовите инструменти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида и емитентите си 
или доставчиците на продукти и не 
трябва да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

i) анализира достатъчно голям брой 
финансови инструменти, предлагани на 
пазара, и предоставя безпристрастна 
и неограничена консултация. 
Финансовите инструменти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида и емитентите си или 
доставчиците на продукти и не трябва 
да се ограничават до финансови 
инструменти, емитирани или 
предлагани от субекти, намиращи се в 
тесни връзки с инвестиционния 
посредник,

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че независимите инвестиционни консултанти предоставят 
независима консултация.

Изменение 739
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението е срещу въвеждането на забрани върху всякакви видове стимули при 
независимото предоставяне на инвестиционна консултация.

Изменение 740
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ограниченията върху таксите следва да се разглеждат поотделно. Обединеното 
кралство въведе по-високи стандарти за защита на потребителите под формата на 
„Преглед на дистрибуцията на дребно“. В интерес на единния пазар на ЕС и с цел 
предоставянето на защита на всички потребители в ЕС, както и на 
равнопоставеност между финансовите консултанти, е подходящо тези по-високи 
стандарти да се прилагат в рамките на ДПФИ.
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Изменение 741
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да приема никакви стимули 
и няма да получава такси, комисиони 
или други парични възнаграждения от 
трета страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите, освен ако тези такси, 
комисиони или парични 
възнаграждения не се прехвърлят на 
клиента.

Инвестиционните посредници не са 
упълномощени да предлагат услуги 
срещу заплащане на такси, комисиони 
или други възнаграждения, платими 
или предоставяни от финансова 
институция или лице, което действа 
за сметка на финансова институция, 
емитираща инвестиционни 
продукти, консултирани от тях, 
освен ако не прехвърлят такси, 
комисиони или други възнаграждения 
на инвеститора.

Or. en

Изменение 742
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 

ii) на клиента се предоставя 
възможността на договорна основа да
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възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

бъде информиран за такси, комисиони 
или други парични възнаграждения, 
платими или предоставяни на 
инвестиционния посредник от трета 
страна или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. nl

Изменение 743
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето 
на услугата на клиентите.

ii) информира клиента дали 
препоръчаните финансови 
инструменти ще се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предоставени от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с
инвестиционния посредник.

Or. en

Изменение 744
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) информира своя клиент преди 
договарянето относно очакваните
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения, които ще бъдат 
платени или предоставени от трета 
страна или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
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предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Изменение 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони, възнаграждения или 
други стимули от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

Or. en

Изменение 746
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да предвижда такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите, които са в 
допълнение към възнаграждението, 
което клиентът дължи във връзка с 
инвестиционната консултация.

Or. en



AM\901765BG.doc 67/195 PE489.465v01-00

BG

Изменение 747
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони, други парични 
възнаграждения или материални 
облаги, или други стимули от трета 
страна или лице, действащо за сметка на 
трета страна, или от лице, намиращо 
се в тесни връзки с инвестиционния 
посредник, във връзка с предоставянето 
на услугата на клиентите.

Or. de

Изменение 748
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.
Инвестиционните посредници не са 
упълномощени да предлагат услуги 
срещу заплащане на такси, комисиони 
или други възнаграждения, платими 
или предоставяни от финансова 
институция или лице, което действа 
за сметка на финансова институция, 
емитираща инвестиционни 
продукти, консултирани от тях.

Or. en
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Изменение 749
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

ii) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите, но може да 
получава възнаграждение само чрез 
такси, които се заплащат от или за 
сметка на клиента.

Or. en

Обосновка

Критериите на Комисията за независима инвестиционна консултация не са 
достатъчно всеобхватни, за да гарантират, че независимите консултанти вземат 
под внимание целия пазар и че предоставят безпристрастна консултация.

Изменение 750
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) не начислява прекомерни такси, 
комисиони и парични възнаграждения 
от оборота на клиента по 
портфейла.

Or. en
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Изменение 751
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – подточка iiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) получава такси, комисиони или 
парични възнаграждения от трета 
страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, текущо 
само до степен, в която в рамките на 
същия период от време предоставя 
текуща периодична оценка на 
препоръчаните финансови 
инструменти. Подобна текуща 
оценка включва поне прилагането на 
предупредителен механизъм за 
продукти, чието поведение се 
отклонява от очакваното при 
обичайни обстоятелства или чиято 
вероятност за печалба се е променила 
значително в сравнение с 
първоначалните очаквания.

Or. en

Изменение 752
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки позволяват на 
инвестиционните посредници, на 
които не е позволено да получават 
парични възнаграждения от трети 
страни съгласно този член, да 
начисляват свои комисиони за всяка 
продажба и да приспадат стимулите, 
прехвърлени на инвеститорите, от 
консултантските хонорари.
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Or. en

Изменение 753
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато инвестиционният 
посредник предоставя инвестиционна
консултация, посредникът:
i) разглежда достатъчно голям брой 
финансови инструменти от 
продуктовата гама на посредника; и
ii) препоръчва един или повече 
подходящи финансови инструменти, 
съобразени с предпочитанията, 
нуждите, финансовото състояние и 
личните обстоятелства на клиента.

Or. en

Обосновка

Инвестиционният посредник винаги трябва да действа в интерес на клиента.

Изменение 754
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки гарантират, 
че начинът, по който инвестиционен 
посредник плаща на своя персонал, 
назначените представители или 
други инвестиционни посредници, не 
възпрепятства спазването на 
задължението за действие в най-
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добрия интерес на клиентите. 
Държавите членки гарантират, че 
когато персоналът консултира 
относно или продава финансови 
инструменти на непрофесионални 
клиенти, структурата за 
възнаграждение на участващия 
персонал не накърнява способността 
им да предоставят при необходимост 
обективна препоръка или да 
предоставят информация по 
безпристрастен, ясен и неподвеждащ 
начин, в това число като гарантират, 
че възнаграждението не зависи 
единствено от целите за продажба 
или рентабилност на финансовите 
инструменти, нито по друг начин 
дава повод за неоправдани конфликти 
на интереси.

Or. en

Изменение 755
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да определи приемливите 
коефициенти за оборот по портфейла 
и съответното възнаграждение. 
ЕОЦКП представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до 
31 декември 2014 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) № 1095/2012. 
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Or. en

Изменение 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. На инвеститора се предоставя 
информация за всички приспадания, 
включително такси и разходи, 
изготвени на кумулативно равнище. 
Това включва илюстрирането на 
дългосрочния ефект върху 
възвръщаемостта чрез пряката 
съпоставка на възвръщаемостта за 
инвеститора с общия обем 
приспадания. Това се извършва преди 
инвестицията въз основа на разумни 
прогнози и поне веднъж годишно за 
всяка реална инвестиция. ЕОЦКП 
издава насоки относно подходящите 
формати за прогнози и начини на
представяне.

Or. en

Обосновка

Равнището на кумулативните приспадания, свързани с някои инвестиции, означава, че 
ефективната норма на възвръщаемост е много ниска. Това е скрито в различни 
пластове на инвестиции или не се осъзнава, когато е посочено като малък процент от 
общата сума. Ето защо е необходимо да се покаже въздействието върху 
възвръщаемостта.

Изменение 757
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Инвестиционният посредник ще 
има възможност изрично да договори 
с всеки от своите клиенти или 
потенциални клиенти да не се 
предоставя инвестиционна 
консултация, ако:
i) това договаряне е недвусмислено и 
надлежно документирано на 
преддоговорния и договорния етап от 
инвестицията; и
ii) клиентите или потенциалните 
клиенти се информират надлежно за 
въздействията и последствията от 
неполучаването на услугата 
инвестиционна консултация.

Or. en

Обосновка

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Изменение 758
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато инвестиционен посредник 
предоставя консултация, управление 
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на портфейла или други услуги, при 
които клиентът може разумно да 
разчита, че посредникът ще действа в 
негов най-добър интерес, държавите 
членки гарантират, че посредниците 
не приемат такси, комисиони или 
парични възнаграждения, когато те 
биха могли да повлияят или доведат 
до пристрастност при 
консултацията или решенията, 
взимани от името на клиента.

Or. en

Обосновка

От посредниците следва да се очаква те да избягват получаването на плащания или 
възнаграждения от трети страни в случаите, когато това може да накърни 
задължението на посредника да действа в най-добър интерес на клиента. Това обаче 
позволява гъвкавост за държавите членки да обмислят най-добрия начин за защита 
на интересите на клиента въз основа на спецификата на своя национален пазар.

Изменение 759
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният 
посредник не може да приема или 
получава такси, комисиони или други 
парични възнаграждения от трета 
страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

заличава се

Or. en

Изменение 760
Wolf Klinz
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл на професионални или 
непрофесионални клиенти съгласно 
член 4, параграф 2, инвестиционният 
посредник информира своя клиент за 
очакваните такси, комисиони или 
парични възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите преди 
сключването на споразумение. В 
периодичния доклад, предоставян от 
инвестиционния посредник веднъж на 
всеки 6 месеца, се оповестяват всички
такси, комисиони или парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Изменение 761
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите, освен ако:
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а) клиентът е бил надлежно 
информиран за такива такси, 
комисиони или парични 
възнаграждения преди 
предоставянето на съответната 
услуга;
б) тези такси, комисиони или 
парични възнаграждения са в крайна 
сметка в полза на клиента.

Or. en

Обосновка

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Изменение 762
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето
на услугата на клиентите.

6. Инвестиционният посредник, 
който извършва инвестиционна 
консултация или управление на 
портфейл на непрофесионален клиент, 
или продава финансов инструмент на 
непрофесионален клиент без 
консултация, трябва да получава 
възнаграждение от клиента само за 
тази услуга и всички тясно свързани 
услуги. Във връзка с всички тези 
услуги, инвестиционният посредник:
i) не може да приема такси, комисиони 
или други парични или непарични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
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страна, дори когато посредникът 
възнамерява да възстанови всички 
такива плащания на клиента;
ii) ясно излага своите такси на 
непрофесионалния клиент като 
еднократна парична сума или в 
обикновено процентно изражение;
iii) когато разпространява свои 
собствени продукти, не обвързва 
консултацията, управлението на 
портфейл или таксите за 
разпространение с продуктовите 
такси, като трябва да оповестява 
разходите за такива дейности 
поотделно въз основа на 
икономическата им стойност;
iv) не трябва да оценява резултата от 
работата на служителя или да 
изчислява възнаграждението на 
служителите по начин, който зависи 
до голяма степен от обемите 
продажби или печалби, генерирани от 
служителя в полза на посредника.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 763
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 

6. Когато извършва инвестиционна 
консултация, управление на портфейл 
или друга услуга, за която 
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комисиони или други парични
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

непрофесионалният клиент разчита 
на своята собствена преценка,
инвестиционният посредник:

a) получава възнаграждение 
единствено чрез таксите, заплащани 
от или за сметка на клиента и не 
изисква или приема други плащания 
или възнаграждения във връзка с тези 
услуги; и
б) не може да приема или получава 
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 764
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл на професионални или 
непрофесионални клиенти по смисъла 
на член 4, параграф 2, точки 9 и 10, 
инвестиционният посредник
информира клиента си за очаквания 
мащаб стимули преди сключването 
на споразумение. В периодичния 
доклад се оповестяват всички 
стимули, изплатени или получени 
през предходния период.

Or. en

Обосновка

На инвестиционните посредници, извършващи услуги за управление на финансов 
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портфейл, се забранява приемането на парични възнаграждения за тези услуги от 
трета страна (освен ако не са получени пряко от инвеститорите). Споменатото 
задължение не отчита, че непрофесионалните и професионалните клиенти като цяло 
изискват по-висока степен на защита в сравнение с приемливите контрагенти. В този 
контекст обхватът на тази разпоредба следва да се ограничи до положения, при 
които услугите за управление на финансов портфейл се предоставят на 
непрофесионални и професионални клиенти.

Изменение 765
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл или инвестиционна 
консултация, инвестиционният
посредник не може да приема или 
получава такси, комисиони, 
възнаграждения или други стимули от 
трета страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Обосновка

Комисионите за всички инвестиционни консултации следва да бъдат забранени, тъй 
като те пораждат сериозен конфликт на интереси между инвестиционния 
консултант и клиента.

Изменение 766
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният 

6. Когато се извършва управление на 
портфейл, на клиента се предоставя 
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посредник не може да приема или 
получава такси, комисиони или други 
парични възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

възможността на договорна основа да 
бъде информиран за такси, комисиони 
или други парични възнаграждения, 
платими или предоставяни на 
инвестиционния посредник от трета 
страна или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. nl

Изменение 767
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето 
на услугата на клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
оповестява в конкретен или общ план 
кога може да получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трети страни, 
както и къде и как клиентите могат да 
получат подробна информация за 
такова плащане.

Or. en

Изменение 768
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник, 
преди сключването на споразумение, 
информира своя клиент относно 
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възнаграждения от трета страна 
или лице, действащо за сметка на 
трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на
клиентите.

очаквания размер на стимулите. В 
периодичния доклад се оповестяват 
всички стимули, изплатени или 
получени през предходния период.

Or. en

Изменение 769
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционна 
консултация или друга услуга, при 
която клиентът разчита на 
собствената си преценка, 
инвестиционният посредник не може да 
приема или получава такси, комисиони 
или други парични възнаграждения от 
трета страна или лице, действащо за 
сметка на трета страна, във връзка с 
предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Изменение 770
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 

6. Когато извършва управление на 
портфейл, инвестиционният посредник 
не може да приема или получава такси, 
комисиони или други парични 
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възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

възнаграждения от трета страна или 
лице, действащо за сметка на трета 
страна, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите. Ако се 
предвижда парично възнаграждение, 
то се предава на инвеститора.

Or. en

Изменение 771
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато извършва инвестиционна 
консултация или управление на 
портфейл, посредникът и всяко лице, 
действащо за сметка на 
инвестиционния посредник, във връзка 
с тези услуги:
i) не приема или получава такси, 
комисиони или други възнаграждения 
от трета страна или лице, 
действащо за сметка на трета 
страна, а получава възнаграждение 
само чрез такси, които се заплащат 
от или са за сметка на клиента;
ii) ясно оповестява на клиента своята 
тарифа и когато посредникът 
предлага услуги във връзка с един или 
повече вътрешни финансови 
инструменти, гарантира, че таксите 
се представят поотделно от таксите 
за всеки един финансов инструмент;
iii) гарантира, че нито 
възнаграждението, бонусите или 
плащанията в натура, платими на 
неговите служители или агенти, 
занимаващи се с консултиране или 
продажба на финансови инструменти 
на непрофесионални инвеститори, 
нито прегледите на резултатите от 
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работата на такива служители или 
агенти, дават стимул за тези 
служители или агенти да действат 
по начин, различен от най-добрия 
интерес на всеки индивидуален 
непрофесионален клиент;
iv) информира клиента дали 
препоръчаните финансови 
инструменти ще се ограничават до 
финансови инструменти, емитирани 
или предоставени от субекти, 
намиращи се в тесни връзки с 
инвестиционния посредник.

Or. en

Обосновка

Комисионите за всички инвестиционни консултации следва да бъдат забранени, тъй 
като те пораждат сериозен конфликт на интереси между инвестиционния 
консултант и клиента. Освен това трябва да се разгледат практиките за 
възнаграждение (както за консултации, така и за продажби) в рамките на 
посредниците и разширяването на обхвата на забраната на комисионите до всички 
видове консултации.

Изменение 772
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки гарантират, 
че политиките за възнаграждение на 
инвестиционните посредници по 
отношение на техните служители, 
представители или други свързани 
инвестиционни посредници, не вредят 
на способността им да действат в 
най-добрия интерес на клиентите. За 
тези служители, които консултират 
или продават финансови 
инструменти на непрофесионални 
клиенти, държавите членки 
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гарантират, че възнаграждението от 
посредника няма да повлияе на 
безпристрастността на 
служителите при предоставянето на 
подходяща препоръка или 
извършването на подходяща 
продажба, или при предоставянето 
на информация в безпристрастна, 
ясна и неподвеждаща форма. 
Възнаграждението в такива случаи не 
зависи изцяло от продажбените цели 
или печалбата за посредника от 
конкретен финансов инструмент.

Or. en

Обосновка

Този нов параграф позволява на държавите членки да предприемат действия, 
свързани с практиките за възнаграждение на посредниците, за да се предотврати 
риска от пристрастност при консултирането и продажбите на финансови 
инструменти на клиентите. Схемите за възнаграждение, като например 
значителните бонуси за продажби, обвързани с конкретен финансов инструмент, не 
следва да бъдат позволени, когато представляват риск даден инвестиционен 
посредник неправилно да препоръчва или продава продукти или услуги на клиентите.

Изменение 773
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Инвестиционният посредник не 
трябва да предлага или заплаща 
такси, комисиони, парични или 
непарични възнаграждения на друг 
инвестиционен посредник или трета 
страна в полза на друг посредник във 
връзка с консултациите, продажбата 
или управлението от другия 
посредник на финансови 
инструменти за непрофесионални 
клиенти или тясно свързани услуги.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 774
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Инвестиционният посредник, 
консултиращ или продаващ 
финансови инструменти на 
непрофесионални клиенти, 
гарантира, че той няма да заплаща 
или оценява ефективността на своя 
персонал по начин, който 
противоречи на задължението му да 
действа в най-добрия интерес на 
своите клиенти. По-специално той 
няма да стимулира персонала, чрез 
възнаграждение или по друг начин, да 
препоръчва конкретен финансов 
инструмент на непрофесионален 
клиент в случаите, когато 
посредникът би могъл да предложи 
друг финансов инструмент, 
отговарящ по-добре на нуждите на 
клиента.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на регулатора на финансовите услуги (FSA)
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Изменение 775
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Инвестиционният посредник, 
консултиращ или продаващ 
финансови инструменти на 
непрофесионални клиенти, 
гарантира, че не заплаща или оценява 
ефективността на своя персонал по 
начин, който противоречи на 
задължението му да действа в най-
добрия интерес на своите клиенти. 
По-специално той не създава условия, 
чрез възнаграждение или по друг 
начин, които биха могли да 
облагодетелстват персонала, така че 
да го стимулират да препоръчва 
конкретен финансов инструмент на 
непрофесионален клиент в случаите, 
когато посредникът би могъл да 
предложи друг финансов инструмент, 
отговарящ по-добре на нуждите на 
клиента.

Or. en

Изменение 776
Werner Langen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или 
като условие за същото споразумение 
или пакет, инвестиционният 
посредник уведомява клиента дали е 
възможно да купи различните части 

заличава се
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поотделно и му представя 
информация за разходите и таксите 
за всяка част поотделно.
До […] ЕОЦКП разработва и след 
това периодично актуализира насоки 
за оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани 
продажби, като посочва по-специално 
при какви условия се счита, че 
практиките на кръстосани продажби 
не отговарят на изискванията по 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Изискванията за насоки за ЕОЦКП са твърде сложни за прилагане и не са оправдани 
от гледна точка на съотношението разходи – ползи спрямо очакваното повишаване 
на прозрачността.

Изменение 777
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или 
като условие за същото споразумение 
или пакет, инвестиционният 
посредник уведомява клиента дали е 
възможно да купи различните части 
поотделно и му представя 
информация за разходите и таксите 
за всяка част поотделно.

заличава се

До […] ЕОЦКП разработва и след 
това периодично актуализира насоки 
за оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани 
продажби, като посочва по-специално 
при какви условия се счита, че 
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практиките на кръстосани продажби 
не отговарят на изискванията по 
параграф 1.

Or. en

Изменение 778
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно.

Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно. 
Инвестиционните продукти не могат 
да се продават условно с други 
инвестиционни продукти, депозити 
или финансови услуги, с изключение на 
текущата сметка или сметката за 
ценни книжа.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC).

Изменение 779
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно.

Когато инвестиционна услуга се 
предоставя заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или като 
условие за същото споразумение или 
пакет, инвестиционният посредник 
уведомява клиента дали е възможно да 
купи различните части поотделно и му 
представя информация за разходите и 
таксите за всяка част поотделно. 
Продукт, който съчетава 
инвестиционни и спестовни 
продукти, не може да се предлага на 
непрофесионални инвеститори.

Or. en

Изменение 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

До […] ЕОЦКП, в сътрудничество с 
Европейския банков орган и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, чрез съвместния 
комитет, разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между всичките три европейски надзорни органа при 
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разработването на насоки е от голямо значение за кръстосаните продажби, тъй 
като в този случай е явно участието на различните финансови сектори като 
застраховането и банкирането. (Предложение на ЕЦБ)

Изменение 781
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

До […] ЕОЦКП, в сътрудничество с 
Европейския банков орган и 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, чрез съвместния 
комитет, разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между всичките три европейски надзорни органа при 
разработването на насоки е от голямо значение за кръстосаните продажби, тъй 
като в този случай е явно участието на различните финансови сектори, като 
застраховането и банкирането.

Изменение 782
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] ЕОЦКП разработва и след това До […] ЕОЦКП разработва и след това 
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периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1.

периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
практиките на кръстосани продажби, 
като посочва по-специално при какви 
условия се счита, че практиките на 
кръстосани продажби не отговарят на 
изискванията по параграф 1 и член 25.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC).

Изменение 783
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които да 
се гарантира, че инвестиционните 
посредници спазват изложените 
принципи при предоставянето на 
инвестиционни или допълнителни 
услуги на клиентите. В тези 
делегирани актове се отчита 
следното:

заличава се

а) характерът на услугата или 
услугите, предлагани или 
предоставяни на клиента или 
потенциалния клиент, имайки 
предвид типа, предмета, обема и 
честотата на сделките;
б) характерът на продуктите, които 
се предлагат или разглеждат, в т.ч. 
различните видове финансови 
инструменти и влогове по член 1, 
параграф 2;



PE489.465v01-00 92/195 AM\901765BG.doc

BG

в) дали клиентът или 
потенциалният клиент е 
непрофесионален или професионален 
клиент или — в случая по параграф 3 
— дали е определен като приемлив 
контрагент.

Or. en

Обосновка

Предвид разнообразието от инвестиционни услуги, които се предлагат в ЕС, по-
подходящо е на държавите членки да се предостави гъвкавост при прилагането на 
директивата. Следователно тази мярка не е необходима.

Изменение 784
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 24 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Във всяка държава членка следва да има определено минималното ниво на 
квалификация, което се очаква от занимаващите се с продажба на финансови 
продукти на непрофесионални клиенти, но то трябва да е индивидуално за всяка 
държава членка поради многото различия в знанията и опита на инвеститорите във 
всяка държава членка.

Изменение 785
Anne E. Jensen
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Предоставянето на финансова 
консултация на непрофесионални 
клиенти изисква консултантът да 
притежава квалификация, 
съответстваща на минималното 
стандартно равнище за Европа. 
ЕОЦКП предоставя обвързващи 
технически стандарти относно 
задължителното съдържание на 
основните програми за 
сертифициране и обучение. ЕОЦКП 
одобрява, след консултации с 
националните компетентни органи, 
кои съществуващи квалификации да 
се считат за еквивалент на този 
стандарт.

Or. en

Изменение 786
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
1. Държавите членки изискват от 
инвестиционния посредник, който 
организира вътрешна система за 
сравнение на нареждания, да поиска 
предварително разрешение от 
компетентния орган. За да 
предостави това разрешение, 
компетентният орган следва да се 
увери, че системата отговаря на 
следните характеристики:
a) вписва се в политиката за най-
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добро изпълнение на инвестиционния 
посредник;
б) не предоставя специални 
привилегии относно информация или 
изпълнение на нареждания на нито 
един от различните видове 
участници;
в) не е свързана с друга вътрешна 
система за сравнение на 
нарежданията;
г) позволява на всеки участник да 
избира видовете контрагенти, с 
които приема да изпълнява 
нареждания;
д) системата е идентифицирана по 
специален начин в рамките на 
изискванията за прозрачност след 
сключване на сделките.
По отношение на буква б) следва да се 
обръща особено внимание на това 
нарежданията за собствена сметка 
на инвестиционния посредник, ако 
има такива, да бъдат третирани по 
абсолютно същия начин, както 
нарежданията за сметка на трети 
страни.
ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
с цел определяне на видовете 
контрагенти, които трябва поне да 
идентифицират вътрешните 
системи за изпълнение на 
нареждания.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите 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: …
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Or. fr

Изменение 787
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи носят 
отговорност за прилагането на 
разпоредбите за защита на 
инвеститорите, определени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 788
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Параграф 24б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
Компетентните органи изискват 
вътрешните системи за сравнение на 
нареждания, при които 
съотношението на реализирани 
сделки спрямо сделките, реализирани 
от всички системи за търговия, 
надхвърля определен праг, да бъдат 
трансформирани в МСТ.
ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение 
с цел определяне на правила за 
изчисляване на праговете.
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ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите 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. fr

Изменение 789
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
Държавите членки могат да създават 
независими органи в допълнение към 
компетентните си органи за 
мониторинг на пазарите, както и за 
одобряване на пригодността на 
продуктите за непрофесионални 
инвеститори.

Or. en

Изменение 790
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато инвестиционният посредник 
предоставя инвестиционни консултации 
или извършва управление на портфейл, 
той получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на конкретния тип продукт или услуга, 
финансовото му състояние и 
инвестиционните му цели, така че да 
може да препоръча на клиента или 
потенциалния клиент инвестиционните 
услуги и финансовите инструменти, 
които са подходящи за него.

1. Когато инвестиционният посредник 
предоставя информация за продукта, 
инвестиционни консултации или 
извършва управление на портфейл, той 
получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на конкретния тип продукт или услуга, 
финансовото му състояние, в това 
число кредитните задължения, 
настоящото му излагане на риск, 
приемането на икономическите 
загуби и инвестиционните му цели, така 
че да може да препоръча на клиента или 
потенциалния клиент инвестиционните 
услуги и финансовите инструменти, 
които са подходящи за него.

Най-късно до […]* ЕОЦКП 
разработва насоки за минималната 
информация, която трябва да бъде 
предоставена от клиента, и за 
оценката на пригодността на 
финансовия инструмент или услуга.
_________________
*ОВ, моля въведете дата: ...

Or. en

Обосновка

Съгласно предложение на Европейската организация на потребителите (BEUC).

Изменение 791
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато инвестиционният посредник 1. Когато инвестиционният посредник 
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предоставя инвестиционни консултации 
или извършва управление на портфейл, 
той получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на конкретния тип продукт или услуга, 
финансовото му състояние и 
инвестиционните му цели, така че да 
може да препоръча на клиента или 
потенциалния клиент инвестиционните 
услуги и финансовите инструменти, 
които са подходящи за него.

предоставя инвестиционни консултации 
или извършва управление на портфейл, 
той получава необходимата информация 
относно знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в 
инвестиционната област, съответстващи 
на конкретния тип продукт или услуга, 
финансовото му състояние и 
инвестиционните му цели 
(включително допустимото за него 
равнище на риск), така че да може да 
препоръча на клиента или потенциалния 
клиент инвестиционните услуги и 
финансовите инструменти, които са 
подходящи за него.

Or. en

Изменение 792
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато се предоставя информация 
за продукт, инвестиционни 
консултации или управление на 
портфейл, инвестиционният 
посредник доказва, че продаденият 
продукт отговаря най-добре от 
цялата продуктова гама на 
потребностите на клиента.

Or. en

Изменение 793
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато се предоставя информация 
за продукт, инвестиционни 
консултации или управление на 
портфейл, инвестиционният 
посредник оценява дали 
инвестицията е подходяща за 
клиента, особено когато клиентът 
има непогасени задължения по 
кредити. Ако се прецени, че 
инвестицията не е подходяща за 
момента, инвестиционният 
посредник предупреждава клиента за 
това.

Or. en

Изменение 794
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
инвестиционните посредници 
предоставят инвестиционни услуги, 
различни от тези, посочени в параграф 
1, те искат от клиента или потенциалния 
клиент да предостави информация за 
своите знания и опит в инвестиционната 
област, съответстващи на конкретния 
тип продукт или услуга, които се 
предлагат или търсят, така че 
инвестиционният посредник да може да 
прецени дали планираната 
инвестиционна услуга или продукт са 
подходящи за клиента.

Държавите членки гарантират, че когато 
инвестиционните посредници 
предоставят инвестиционни услуги, 
различни от тези, посочени в параграф 
1, те искат от клиента или потенциалния 
клиент да предостави информация за 
своите знания и опит в инвестиционната 
област, съответстващи на конкретния 
тип продукт или услуга, които се 
предлагат или търсят, така че 
инвестиционният посредник да може да 
прецени дали планираната 
инвестиционна услуга или продукт са 
подходящи за клиента. Това не се 
прилага за услугата съхранение и 
администриране на финансови 
инструменти, както е посочено в 
раздел А, параграф 9 на приложение I.
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Or. en

Изменение 795
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до […]* ЕОЦКП 
разработва насоки за минималната 
изискуема информация относно 
знанията и опита на клиентите в 
инвестиционната област, 
съответстващи на конкретния тип 
продукт или услуга, които се 
предлагат или търсят, и за 
оценяването на това дали продуктът 
или услугата са подходящи предвид 
знанията и опита на клиента.
___________________
*ОВ, моля въведете дата: ...

Or. en

Изменение 796
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници, 
предлагащи продукти, обвързани с 
практики за кръстосани продажби 
съгласно член 24, параграф 7, 
оценяват пригодността за 
инвеститора на всеки продукт 
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поотделно, както и пригодността на 
целия пакет.

Or. en

Изменение 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 
приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги (с изключение на 
допълнителните услуги, посочени в 
раздел Б, параграф 1 от 
приложение 1), да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 
приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги, да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

Or. en

Изменение 798
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 
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приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги (с изключение на 
допълнителните услуги, посочени в 
раздел Б, параграф 1 от 
приложение 1), да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги, да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

Or. en

Изменение 799
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 
приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги (с изключение на 
допълнителните услуги, посочени в 
раздел Б, параграф 1 от 
приложение 1), да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

Държавите членки разрешават на 
инвестиционните посредници, когато 
предоставят инвестиционни услуги, 
които се състоят само в изпълнение или 
приемане и предаване на нареждания на 
клиенти със или без допълнителни 
услуги, да предоставят тези 
инвестиционни услуги на своите 
клиенти, без да е необходимо да 
получават информацията или да 
извършват оценката, както е предвидено 
в параграф 2, когато са изпълнени 
всички следни условия:

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да гарантира равнопоставеност при предоставянето на 
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заеми или кредити. Съгласно първоначалното предложение трети страни биха могли 
да отпускат такива кредити на клиенти, без да прилагат задълженията по този 
член.

Изменение 800
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) услугите са свързани с някой от 
следните финансови инструменти:

а) услугите не са свързани с
финансовите инструменти, които 
включват дериватни инструменти, 
имат структура или се считат за 
неликвидни, поради което за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск.

Or. en

Изменение 801
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които 
не са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 
включват дериватен инструмент;

заличава се

Or. en
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Изменение 802
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които 
не са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 
включват дериватен инструмент;

1. акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества,

Or. en

Обосновка

Тъй като за инструментите, регистрирани и търгувани на регулираните пазари, се 
прилагат общите правила на ЕС относно публикуването на информация, 
оповестяването на ключови факти или конкретни разпоредби за управлението на 
риска и депозитите (ПКИПЦК и ФАИ), тези продукти като цяло са на разположение 
за изпълнение на нареждания от страна на инвеститорите.

Изменение 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които 
не са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества;
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включват дериватен инструмент;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 804
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които 
не са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 
включват дериватен инструмент;

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на акциите, които включват 
дериватен инструмент;

Or. en

Изменение 805
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 

i) акции, допуснати до търговия на 
регулиран пазар или на еквивалентен 
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пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които не 
са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 
включват дериватен инструмент;

пазар на трета държава, или в МСТ, 
когато това са акции на дружества, с 
изключение на дяловете в колективни 
инвестиционни схеми (КИС), които не 
са предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), и акциите, които 
включват дериватен инструмент, освен 
ако дериватният инструмент не 
увеличава риска за инвеститора;

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да гарантира, че дериватният инструмент не увеличава 
риска за крайния инвеститор.

Изменение 806
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета 
държава, или в МСТ, с изключение на 
облигациите или другите форми на 
секюритизиран дълг, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

заличава се

Or. en

Изменение 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ, с изключение на 
облигациите или другите форми на 
секюритизиран дълг, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 808
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ, с изключение на 
облигациите или другите форми на 
секюритизиран дълг, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

2. облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ, за които е издаден 
проспект;

Or. en
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Обосновка

Тъй като за инструментите, регистрирани и търгувани на регулираните пазари, се 
прилагат общите правила на ЕС относно публикуването на информация, 
оповестяването на ключови факти или конкретни разпоредби за управлението на 
риска и депозитите (ПКИПЦК и ФАИ), тези продукти като цяло са на разположение 
за изпълнение на нареждания от страна на инвеститорите.

Изменение 809
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ, с изключение на 
облигациите или другите форми на 
секюритизиран дълг, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента е по-
трудно да разбере свързания риск;

ii) облигации или други форми на 
секюритизиран дълг, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или на 
еквивалентен пазар на трета държава, 
или в МСТ, с изключение на 
облигациите или другите форми на 
секюритизиран дълг, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента би 
било по-трудно да разбере свързания 
риск, или дериватният инструмент 
не увеличава риска за инвеститора;

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да гарантира, че дериватният инструмент не увеличава 
риска за крайния инвеститор.

Изменение 810
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) инструменти на паричния пазар, 
изключение на тези, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

заличава се

Or. en

Изменение 811
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) инструменти на паричния пазар,
изключение на тези, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

3. инструменти на паричния пазар;

Or. en

Обосновка

Тъй като за инструментите, регистрирани и търгувани на регулираните пазари, се 
прилагат общите правила на ЕС относно публикуването на информация, 
оповестяването на ключови факти или конкретни разпоредби за управлението на 
риска и депозитите (ПКИПЦК и ФАИ), тези продукти като цяло са на разположение 
за изпълнение на нареждания от страна на инвеститорите.

Изменение 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) инструменти на паричния пазар, iii) инструменти на паричния пазар;
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изключение на тези, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента 
е по-трудно да разбере свързания риск;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 813
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) инструменти на паричния пазар, 
изключение на тези, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента е по-
трудно да разбере свързания риск;

iii) инструменти на паричния пазар,
изключение на тези, които включват 
дериватен инструмент или имат 
структура, поради която за клиента би 
било по-трудно да разбере свързания 
риск, или дериватният инструмент 
не увеличава риска за инвеститора;

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да гарантира, че дериватният инструмент не увеличава 
риска за крайния инвеститор.

Изменение 814
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докато няма правно решение относно пригодността на някои ПКИПЦК продукти за 
непрофесионалните инвеститори, освобождаването от теста за пригодност следва 
да се предполага по силата на член 25, параграф 3, подточка v). Наша е задачата да 
намерим определение за ПКИПЦК при преразглеждането на директивата за 
ПКИПЦК, която гарантира пригодността на всички ПКИПЦК за непрофесионалните 
инвеститори.

Изменение 815
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Понятието за комплексен/некомплексен продукт не е в съответствие с реалиите, 
свързани с ПКИПЦК.

Изменение 816
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 817
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;

Or. en

Изменение 818
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;
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Or. en

Обосновка

Репутацията на наистина успешната марка ПКИПЦК би била накърнена в очите на 
регулаторите и инвеститорите извън ЕС, ако някои ПКИПЦК автоматично 
престанат да бъдат разглеждани като некомплексни, тъй като могат да се 
възприемат като неподходящи за непрофесионалните инвеститори. Доверието на 
европейските инвеститори в ПКИПЦК също би могло да бъде разклатено. 
Сложността не е равносилна на риск. Точно обратното, много характеристики на 
ПКИПЦК намаляват риска за инвеститорите, които притежават основно 
„традиционни“ финансови инструменти, като акции и облигации.

Изменение 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;

Or. en

Изменение 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;

Or. en
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Обосновка

Категоризацията на ПКИПЦК би следвало да хвърли съмнения върху стабилността 
на рамката на ПКИПЦК. Сложността, която произтича от иновациите в 
управлението на активите, не предполага задължително по-високи рискове от гледна 
точна на резултатите от инвестицията. Следователно акцентът следва да бъде не 
върху самата сложност, а върху трудностите за клиентите да разберат свързаните 
с тези книжа рискове. Това следва да се разгледа в условията на настоящата рамка за 
ПКИПЦК, а не на ДПФИ. 

Изменение 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 822
Werner Langen

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 

iv) акции или дялове в ПКИПЦК;
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№ 583/2010 на Комисията.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 823
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

4. акции или дялове в ПКИПЦК или 
ФАИ съгласно посоченото в 
Директива 2011/61/ЕС, когато те се 
предлагат на непрофесионални 
инвеститори;

Or. en

Обосновка

Тъй като за инструментите, регистрирани и търгувани на регулираните пазари, се 
прилагат общите правила на ЕС относно публикуването на информация, 
оповестяването на ключови факти или конкретни разпоредби за управлението на 
риска и депозитите (ПКИПЦК и ФАИ), тези продукти като цяло са на разположение 
за изпълнение на нареждания от страна на инвеститорите.

Изменение 824
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията, както и 
други ПКИПЦК, които се основават 
на комплексни техники за управление 
на портфейли;

Or. en

Обосновка

За сложни финансови инструменти следва да се считат не само структурираните 
ПКИПЦК, но и ПКИПЦК, основани на комплексни техники за управление на 
портфейли, тъй като режимът на ПКИПЦК допуска значителна сложност, сходна с 
тази на други структурирани инструменти.

Изменение 825
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията.

iv) акции или дялове в ПКИПЦК, с 
изключение на структурираните 
ПКИПЦК по член 36, параграф 1, 
втората алинея от Регламент (ЕС) 
№ 583/2010 на Комисията, които не 
отговарят на изискванията, 
определени в член 38 от Директива 
2006/73/ЕО на Комисията;

Or. en

Изменение 826
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) други некомплексни финансови 
инструменти по смисъла на 
настоящия параграф.

заличава се

Or. en

Изменение 827
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) други некомплексни финансови 
инструменти по смисъла на настоящия 
параграф.

5. други подобни финансови 
инструменти, регистрирани и 
търгувани на регулирания пазар или 
МСТ, за които е бил изготвен 
проспект, по смисъла на настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Тъй като за инструментите, регистрирани и търгувани на регулираните пазари, се 
прилагат общите правила на ЕС относно публикуването на информация, 
оповестяването на ключови факти или конкретни разпоредби за управлението на 
риска и депозитите (ПКИПЦК и ФАИ), тези продукти като цяло са на разположение 
за изпълнение на нареждания от страна на инвеститорите.

Изменение 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) – подточка v)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) други некомплексни финансови 
инструменти по смисъла на 
настоящия параграф.

v) други финансови инструменти, 
включително структурирани 
ПКИПЦК и акции в схеми, различни 
от ПКИПЦК, които се оценяват от 
инвестиционните посредници като 
некомплексни.

Or. en

Обосновка

Би било подходящо да се извършват изпитвания на сложността на финансовия 
инструмент за всеки отделен случай, вместо всички те да се считат за комплексни.

Изменение 829
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инвестиционният посредник 
създава дело, което включва 
документа или документите, 
съгласувани между посредника и
клиента и определящи правата и 
задълженията на страните, както и 
другите условия, при които 
посредникът предоставя услуги на 
клиента. Правата и задълженията на
страните по договора могат да бъдат 
уредени чрез позоваване на други 
документи или правни текстове.

4. Когато инвестиционната услуга 
представлява инвестиционна 
консултация във връзка с комплексен 
продукт, както е посочено в параграф 
3, буква а), която е била заявена от
клиента, инвестиционният посредник 
предоставя на клиента текущи 
периодични оценки за това, дали 
такъв финансов инструмент е 
подходящ или пригоден.

Or. en

Изменение 830
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и 
сложността на съответните 
финансови инструменти и характера на
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента.

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. В 
случай на управление на портфейл 
или при условие че инвестиционен 
посредник предложи или подпише 
договор за такава услуга със свои 
клиенти, тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите за ефективността на 
съответните финансови инструменти и 
периодичната оценка на
пригодността на препоръчаните 
финансови инструменти. Тези 
отчети включват в съответните 
случаи свързаните със сделките разходи 
и извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация в 
съответствие с член 24, параграф 3 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на предпочитанията, 
потребностите и другите лични 
характеристики на клиента.

Or. en

Обосновка

Този текст изяснява, че тази услуга трябва да се предоставя при управление на 
портфейл или в случай на инвестиционна консултация, ако тя се предлага от 
инвестиционния посредник на неговите клиенти и при изрична договореност помежду 
им. С него се подкрепя фактът, че при предоставянето на инвестиционна 
консултация инвестиционният посредник посочва как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на клиента. Разяснението следва да се извърши с 
цел включването на предпочитанията и потребностите на клиента.

Изменение 831
Burkhard Balz
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на
клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
финансови инструменти и характера 
на предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента. 

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Ако 
консултантските услуги се 
предоставят периодично, 
посредниците информират 
клиентите за честотата на 
представяне на информацията. Тези 
отчети включват в съответните случаи 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация съгласно 
член 24, параграф 3 инвестиционният 
посредник посочва как предоставените 
препоръки отговарят на 
характеристиката на клиента.

Or. en

Изменение 832
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и 
сложността на съответните финансови 
инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
свързаните със сделките разходи и 

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети, писмено или на траен 
носител, за предоставяните услуги. 
Тези отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и 
сложността на съответните финансови 
инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
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извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента. 

свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. Ако услугите включват 
сключването на сделка за продажба, в 
отчета се вписва дали продажбата е 
в съответствие с вътрешните 
продажбени цели на инвестиционния 
посредник. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента.

Най-късно до […]* ЕОЦКП 
разработва насоки за съдържанието и 
оформлението на адекватните 
отчети, които трябва да бъдат 
предоставени на клиента.
_________________
*ОВ, моля въведете дата: ...

Or. en

Изменение 833
Gay Mitchell

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник адекватни 
отчети за предоставяните услуги. Тези 
отчети включват периодично 
представяне на информация на 
клиентите, която е съобразена с вида и
сложността на съответните финансови 
инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 

5. Клиентът трябва да получава от 
инвестиционния посредник писмено 
адекватни отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните финансови 
инструменти и характера на 
предоставяната услуга, и — в 
съответните случаи — сведения за
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
инвестиционна консултация 
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инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента. 

инвестиционният посредник посочва 
как предоставените препоръки 
отговарят на характеристиката на 
клиента.

Or. en

Изменение 834
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Като има предвид видът и 
сложността на финансовите 
инструменти, както и естеството 
на съответната услуга, държавите 
членки позволяват на 
инвестиционните посредници да 
предоставят годишни съобщения до 
клиентите в стандартизиран 
формат.

Or. en

Изменение 835
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
гарантира, че инвестиционните 
посредници спазват изложените 
принципи, когато предоставят 
инвестиционни или допълнителни 
услуги на клиентите си.

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти,
с които се гарантира, че 
инвестиционните посредници спазват 
изложените принципи, когато 
предоставят инвестиционни или 
допълнителни услуги на клиентите си.
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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

Това е технически въпрос, поради което той следва да се поеме от ЕОЦКП.

Изменение 836
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато на клиент се предоставя 
инвестиционна консултация и във 
връзка с тази консултация на 
консултанта се предоставя 
възнаграждение, консултантът 
информира всеки клиент редовно, но 
поне веднъж годишно, за вида и обема 
на стимула, който той е получил за 
инвестиционната консултация, 
както и за съответните нареждания, 
свързани със съответния клиент.

Or. en

Изменение 837
Astrid Lulling
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП разработва до […] насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента
е трудно да разбере свързаните 
рискове, както е посочено в
параграф 3, буква а), и редовно ги 
актуализира.

7. ЕОЦКП разработва до [18 месеца] и 
актуализира периодично технически 
стандарти за оценяване на 
финансовите инструменти, посочени в 
параграф 3, които включват 
дериватни инструменти или имат 
структура, поради която за 
непрофесионалния инвеститор е
крайно трудно да разбере и да определи 
кои от тези инструменти биха 
попаднали в обхвата на режима, 
посочен в този параграф, с 
изключение на ПКИПЦК. В своята 
оценка ЕОЦКП отчита дали 
сложността на всеки от тези 
продукти намалява риска за 
инвеститорите в сравнение с 
продуктите по параграф 3.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП ще може подходящо да актуализира списъка с продукти по силата на член 25, 
параграф 3, като отчита критериите за риск. За изброените по-горе продукти се 
прилагат конкретните разпоредби на ЕС. Промените в регламента за ПКИПЦК се 
въвеждат съгласно конкретен режим, който скоро ще бъде внесен за преразглеждане. 
Освен това сложността не винаги повишава рисковете.

Изменение 838
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП разработва до […] насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента 
е трудно да разбере свързаните 

7. ЕОЦКП разработва до […] и 
актуализира периодично технически 
стандарти за оценяване на 
финансовите инструменти, които 
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рискове, както е посочено в параграф 3, 
буква а), и редовно ги актуализира.

включват дериватен инструмент, 
имат структура или се считат за 
неликвидни, за да се определи кои от 
тези продукти биха попаднали в 
обхвата на параграф 3. В тази оценка 
ЕОЦКП взема под внимание дали 
сложността и/или неликвидността 
на всеки от тези продукти 
затруднява оценката на клиента на
свързаните рискове, както е посочено в 
параграф 3, буква а).

Or. en

Изменение 839
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ЕОЦКП разработва до […] насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента е 
трудно да разбере свързаните рискове, 
както е посочено в параграф 3, буква а), 
и редовно ги актуализира.

7. ЕОЦКП разработва до […] насоки за 
оценяване на финансовите инструменти 
със структура, поради която за клиента е 
трудно да разбере свързаните рискове, 
както е посочено в параграф 3, буква а), 
и на ПКИПЦК, основани на сложни 
техники за управление на портфейли,
и редовно ги актуализира.

Or. en

Изменение 840
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 25 — параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Инвестиционните посредници 
спазват разпоредбите на регламента 
относно пакети инвестиционни 
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продукти на дребно.

Or. fr

Изменение 841
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а.
Политики за набор на персонал и 

условия на труд за служители, 
работещи с клиенти

За да се гарантира спазване на 
разпоредбите за защита на 
инвеститорите по член 24 и член 25 
от настоящата директива, 
държавите членки изискват 
инвестиционните посредници да
имат подходящи политики за набор 
на персонал и условия на труд за 
служителите, които предоставят 
консултации, извършват услуги и 
продават финансови продукти на 
клиенти. Тези служители:
а) трябва да са с достатъчно висока 
квалификация и ниво на знания по
отношение на предлаганите услуги и 
продукти;
б) трябва непрекъснато да получават 
подходящо обучение и актуализирана 
информация за новите услуги и 
продукти;
в) трябва да имат необходимото 
време и ресурси, за да могат да 
предоставят балансирана и 
изчерпателна консултация, както и 
да предоставят на клиентите 
цялата съответна информация;
г) не трябва да бъдат обект на 
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пристрастни стратегии за 
продажби, основани например на 
прекомерни продажбени цели или 
инструкции за продажба, насочени 
към конкретна услуга или продукт, 
което ги стимулира да се въздържат 
от даването на справедливи и честни 
препоръки в съответствие с най-
добрия интерес на клиента.

Or. en

Изменение 842
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционните посредници 
спазват разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № …/… относно 
пакети инвестиционни продукти на 
дребно.

Or. fr

Изменение 843
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Минимални изисквания за 
компетентност
1. Държавите членки гарантират, че 
персоналът на инвестиционните 
посредници притежава подходящо 
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ниво на знания и компетентност във 
връзка с инвестиционните услуги или, 
когато е приложимо, с 
допълнителните услуги, за да се 
отговори на изискванията по член 24 
от настоящата директива.
2. Държавите членки гарантират, че 
подходящото ниво на знания и 
компетентност се определя въз 
основа на призната подходяща 
квалификация и опит.
3. Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници 
осигуряват на своите служители 
достатъчно и подходящо обучение, за 
да се гарантира спазването на тези 
разпоредби.
4. Държавите членки оповестяват 
критериите, които са установили с 
цел персоналът на инвестиционните 
посредници да отговори на техните 
изисквания за компетентност. 
Такива критерии включват списък с 
признатите квалификации.
5. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема чрез 
делегирани актове съгласно член 94 
мерки, които да уточнят 
изискванията, предвидени в 
параграфи 1 и 2, и по-специално 
необходимите изисквания за 
подходящи знания и компетентност.

Or. en

Обосновка

За персонала, който предоставя инвестиционни услуги, трябва да се гарантира 
достатъчно ниво на квалификация. Отговорност на дружеството трябва да е 
непрекъснатото обучение и развиване на компетентност. В предложението на 
Комисията за Директива относно договорите за кредити за жилищни имоти 
2011/0062(COD) се предлага сходна формулировка. Предвид сложността на 
инвестиционните продукти, въвеждането на изисквания за квалификация в ДПФИ е 
още по-уместно.
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Изменение 844
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, когато 
изпълняват нареждания, да
предприемат всички необходими 
мерки за получаването на възможно 
най-добрия резултат за клиентите си, 
като се имат предвид цената, разходите, 
скоростта, вероятността за изпълнение и 
сетълмент, обема, характера и всяко 
друго съображение, свързано с 
изпълнението на нареждането. Когато 
обаче е налице специфично указание 
от клиента, инвестиционният 
посредник изпълнява нареждането, 
като следва това специфично указание.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, когато 
изпълняват нареждания, да получават 
най-добрата възможна цена. При все 
това, когато има специфично 
указание от клиента, 
инвестиционният посредник 
предприема всички необходими мерки 
за получаването на възможно най-
добрия резултат, като се имат предвид 
цената, разходите, скоростта, 
вероятността за изпълнение и 
сетълмент, обема, характера и всяко 
друго съображение, свързано с 
изпълнението на нареждането, като 
взема под внимание това специфично 
указание.

Or. en

Обосновка

Досега ефективността на принципа за най-добро изпълнение е много ниска.

Изменение 845
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, когато 
изпълняват нареждания, да предприемат 
всички необходими мерки за 
получаването на възможно най-добрия 

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, когато 
изпълняват нареждания, да предприемат 
всички необходими мерки за 
получаването на възможно най-добрия 
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резултат за клиентите си, като се имат 
предвид цената, разходите, скоростта, 
вероятността за изпълнение и 
сетълмент, обема, характера и всяко 
друго съображение, свързано с 
изпълнението на нареждането. Когато 
обаче е налице специфично указание от 
клиента, инвестиционният посредник 
изпълнява нареждането, като следва 
това специфично указание.

резултат за клиентите си, като се имат 
предвид цената, разходите, скоростта, 
вероятността за изпълнение и 
сетълмент, обема, характера и всяко 
друго съображение, свързано с 
изпълнението на нареждането. Когато 
обаче е налице специфично указание от 
клиента, инвестиционният посредник 
изпълнява нареждането, като следва 
това специфично указание. След 
изпълнението на сделка от името на 
клиент инвестиционният посредник 
предоставя при поискване 
информация за това, как е било 
изпълнено нареждането и на кое 
място.

Or. en

Обосновка

За да има за инвеститорите по-голям смисъл от изискванията за най-добро 
изпълнение, е важно да им се съобщи как и къде са били изпълнени техните сделки, ако 
те изискат такава информация.

Изменение 846
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всяко 
място за изпълнение на нареждания да 
предоставя безплатно на 
обществеността сведения за качеството 
на изпълнение на сделките на това 
място най-малко веднъж годишно. В 
редовно предоставяните сведения се 
включват подробности за цената, 
скоростта на изпълнение и вероятността 
за изпълнение при отделните финансови 
инструменти.

2. Държавите членки изискват от всяко 
място за изпълнение на нареждания при 
поискване да предоставя на 
обществеността сведения за качеството 
на изпълнение на сделките на това 
място най-малко веднъж годишно. В 
редовно предоставяните сведения се 
включват подробности за цената, 
скоростта на изпълнение и вероятността 
за изпълнение при отделните финансови 
инструменти.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е внимателно да се претеглят разходите и ползите за клиентите от 
публикуването на сведения. Мястото за изпълнение трябва да може да налага такса 
за предоставянето на сведения при поискване.

Изменение 847
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Инвестиционният посредник не 
получава възнаграждение или 
предимство при насочване на 
нареждания към конкретно място 
или каквито и да било други 
търговски договорености, нито 
налага договорености, които водят до 
систематично насочване на потоци 
към конкретни места, или каквито и 
да било други търговски 
договорености.

Or. en

Обосновка

Възнаграждението за потоци от нареждания е в пълно противоречие с принципа за 
най-добро изпълнение.

Изменение 848
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато политиката за изпълнението на 
нареждания предвижда възможността 
нарежданията на клиентите да могат да 
бъдат изпълнявани извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да информират по-
специално клиентите си за тази 
възможност. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да получават предварително 
изричното съгласие на клиентите си, 
преди да пристъпят към изпълнение на 
нарежданията им извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. Инвестиционните 
посредници могат да получат това 
съгласие или под формата на 
принципно съгласие или като съгласие 
по отношение на отделни сделки.

Когато политиката за изпълнението на 
нареждания предвижда възможността 
нарежданията на клиентите да могат да 
бъдат изпълнявани извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да информират по-
специално клиентите си за тази
възможност. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да получават предварително 
изричното съгласие на клиентите си, 
преди да пристъпят към изпълнение на 
нарежданията им извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. Инвестиционните 
посредници получават това съгласие по 
отношение на отделни сделки. При 
изпълнение на нареждания извън 
регулирания пазар или МСТ 
инвестиционният посредник получава 
най-добрата възможна цена за своите 
клиенти.

Or. en

Изменение 849
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато политиката за изпълнението на 
нареждания предвижда възможността 
нарежданията на клиентите да могат да 
бъдат изпълнявани извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да информират по-
специално клиентите си за тази 
възможност. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да получават предварително 
изричното съгласие на клиентите си, 
преди да пристъпят към изпълнение на 

Когато политиката за изпълнението на 
нареждания предвижда възможността 
нарежданията на клиентите да могат да 
бъдат изпълнявани извън регулиран 
пазар или МСТ, държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да информират по-
специално клиентите си за тази 
възможност. Държавите членки 
изискват от инвестиционните 
посредници да получават предварително 
изричното съгласие на клиентите си, 
преди да пристъпят към изпълнение на 
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нарежданията им извън регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ. Инвестиционните 
посредници могат да получат това 
съгласие или под формата на принципно 
съгласие или като съгласие по 
отношение на отделни сделки.

нарежданията им извън регулиран пазар 
или МТС. Инвестиционните 
посредници могат да получат това 
съгласие или под формата на принципно 
съгласие или като съгласие по 
отношение на отделни сделки.

Or. en

Изменение 850
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
наблюдават ефективността на правилата 
си за изпълнение на нареждания и на 
политиката за изпълнение, за да 
идентифицират и при необходимост да 
коригират евентуалните недостатъци. 
По-специално, те правят редовна 
преценка, дали местата за изпълнение, 
включени в политиката за изпълнението 
на нареждания, осигуряват възможно 
най-добрия резултат за клиента, и дали е 
необходимо да направят промени в 
правилата си за изпълнение. Държавите 
членки изискват от инвестиционните 
посредници да уведомяват клиентите за 
всякакви съществени промени в 
правилата си за изпълнение на 
нареждания или политиката за 
изпълнение.

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да 
наблюдават ефективността на правилата 
си за изпълнение на нареждания и на 
политиката за изпълнение, за да 
идентифицират и при необходимост да 
коригират евентуалните недостатъци, 
както и да предават резултата от 
този мониторинг на компетентния 
орган поне веднъж на тримесечие. По-
специално, те правят редовна преценка, 
дали местата за изпълнение, включени в 
политиката за изпълнението на 
нареждания, осигуряват възможно най-
добрия резултат за клиента, и дали е 
необходимо да направят промени в 
правилата си за изпълнение. Държавите 
членки изискват от инвестиционните 
посредници да уведомяват клиентите за 
всякакви съществени промени в 
правилата си за изпълнение на 
нареждания или политиката за 
изпълнение. Държавите членки 
отнемат разрешението на 
инвестиционните посредници, чиято 
политика за изпълнение на 
нареждания не гарантира редовното 
и приоритетно постигане на най-
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добрия възможен резултат за 
техните клиенти при изпълнение на 
нареждания извън регулирания пазар 
или МСТ.

Or. en

Изменение 851
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници ежегодно
да обобщават информацията и да
публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания.

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници всеки 
месец да публикуват сведения за 
първите пет места за изпълнение по 
отношение на изпратените обеми 
търговски сделки, на които през 
предходните месеци са изпълнявали 
клиентски нареждания, както и 
сведения за качеството на изпълнение 
и получените възможности за по-
добра цена за изпълнението на тези 
клиентски нареждания на тези 
места за изпълнение. Тези данни се 
изчисляват от независими трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Важно е да съществуват режими за инвестиционните посредници за оповестяване на 
информация, според които да се оповестяват за всеки клас финансови инструменти 
най-добрите пет места за изпълнение на клиентски нареждания, както и тези 
режими да бъдат засилени по отношение на честотата на предоставяне и вида на 
сведенията за качеството на изпълнение.

Изменение 852
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници ежегодно
да обобщават информацията и да 
публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания.

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници 
ежемесечно да обобщават 
информацията и да публикуват сведения 
за първите пет места за изпълнение, на 
които през предходната година са 
изпълнявали клиентски нареждания. 
Тази обобщена информация включва 
критериите за подбор на местата и 
описание на ефективността на 
техните правила за изпълнение на 
нареждания и политиката им за 
изпълнение, за да се гарантира най-
доброто изпълнение за техните 
клиенти.

Or. en

Обосновка

За инвеститорите не е уместно ежегодното представяне на обобщена информация. 
Трябва да се предоставя подробна информация, която да позволи на инвеститорите 
да сравнят качеството на изпълнение, предлагано от различните инвестиционни 
посредници.

Изменение 853
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници ежегодно 
да обобщават информацията и да 
публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания. 

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници ежегодно 
да обобщават информацията и да 
публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания, освен ако не са 
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избрали, в рамките на своята 
политика за най-добро изпълнение, да 
изпълняват клиентски нареждания 
единствено на първичния пазар.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни, че все още е възможно изпълнението да се извършва единствено 
на първичния пазар, за да не се налагат допълнителни тежести върху малките 
брокери.

Изменение 854
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници ежегодно
да обобщават информацията и да 
публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания.

Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници при 
поискване да обобщават информацията 
и да публикуват сведения за първите пет 
места за изпълнение, на които през 
предходната година са изпълнявали 
клиентски нареждания.

Or. en

Обосновка

Необходимо е внимателно да се отчетат разходите и ползите за клиентите от 
публикуването на сведения. Инвестиционният посредник трябва да може да таксува 
лицата, подали искане за сведения.

Изменение 855
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да могат 
да докажат пред своите клиенти, по 
тяхно искане, че са изпълнили 
нарежданията им в съответствие с 
политиката си за изпълнение.

6. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници да могат 
да докажат пред своите клиенти, по 
тяхно искане, че са изпълнили 
нарежданията им в съответствие с 
политиката си за изпълнение и в 
съответствие с настоящата 
директива. По искане на клиент 
инвестиционните посредници 
разкриват на клиента данни за 
мястото, към което клиентските 
нареждания са били насочени за 
изпълнение през шестте месеца до 
датата на искането, часът на 
сделките, реализирани в резултат на 
тези нареждания, ако има такива, 
както и цената и размера на други 
сделки, извършени по време на същия 
период.

Or. en

Обосновка

Клиентите следва да имат реалната възможност за проверка на качеството на 
изпълнението на техните нареждания от инвестиционния посредник.

Изменение 856
Olle Schmidt
от името на група ALDE

Предложение за директива
Член 27 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове относно:

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

Or. en
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Обосновка

Не изглежда необходимо Комисията и ЕОЦКП да работят по подобни въпроси. Тъй 
като този въпрос е по-скоро от техническо, а не от политическо естество, тази 
дейност следва да поеме ЕОЦКП.

Изменение 857
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Държавите членки гарантират, че 
националните компетентни органи 
контролират съответствието на 
инвестиционните посредници с 
разпоредбите за най-добро 
изпълнение, определени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 858
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определят:

3. За да се гарантира, че мерките за 
защита на инвеститорите и за 
коректно и надлежно функциониране 
на пазарите отчитат техническото 
развитие на финансовите пазари, 
както и за да се осигури уеднаквено 
прилагане на параграфи 1 и 2, на 
Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
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определят:

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка на Комисията от ДПФИ I е въведена повторно, тъй 
като остава ключов елемент от директивата.

Изменение 859
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определят:

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

Or. en

Обосновка

Това е въпрос от техническо естество, поради което ЕОЦКП е най-подходящият 
орган за изготвяне на предложения по този въпрос.

Изменение 860
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до [...]*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 



PE489.465v01-00 140/195 AM\901765BG.doc

BG

посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
________________
*ОВ, моля въведете дата: …

Or. en

Изменение 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки забраняват на 
обвързаните агенти, регистрирани на 
тяхната територия, да работят с пари 
и/или финансови инструменти на 
клиенти.

Държавите членки могат да 
разрешават, в съответствие с член 
16, параграфи 6, 8 и 9, на обвързаните 
агенти, регистрирани на тяхната 
територия, да управляват пари и/или 
финансови инструменти на клиенти от 
името и на изключителната 
отговорност на инвестиционния 
посредник, за който действат на 
тяхната територия, или в случай на 
трансгранична операция, на 
територията на държавата членка, 
която разрешава на обвързания агент 
да управлява парични средства на 
клиенти, при условие че 
инвестиционният посредник, от 
името на който действа обвързаният 
агент, има лиценз за работа с пари на 
клиенти.

Or. en

Обосновка

ДПФИ 1 предостави на държавите членки възможността да разрешават на 
обвързани агенти на тяхна територия да управляват парите и/или финансовите 
инструменти на клиенти, ако агентите действат на изключителната отговорност 
на инвестиционния посредник, за когото извършват дейност. В настоящото 
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предложение Комисията обаче предложи тази възможност да бъде заличена. 
Няколко държави членки са използвали тази свобода на преценка по отношение на 
обвързани агенти на инвестиционни посредници, от името на които те са управлявали 
парите на клиенти, и не са имали никакъв отрицателен опит или оплаквания.

Изменение 862
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 1 Обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър на държавата 
членка, в която са установени. 
ЕОЦКП публикува на своята интернет 
страница данните или препратка към 
публичните регистри, създадени 
съгласно настоящия член от държавите 
членки, които са взели решение да 
допуснат назначаването на обвързани 
агенти от страна на инвестиционните 
посредници.

3. Обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър на държавата 
членка. ЕОЦКП публикува на своята 
интернет страница данните или 
препратка към публичните регистри, 
създадени съгласно настоящия член от 
държавите членки, които са взели 
решение да допуснат назначаването на 
обвързани агенти от страна на 
инвестиционните посредници.

Or. en

Изменение 863
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно 
добра репутация и притежават 
подходящи общи, търговски и 
професионални знания, така че да 
могат да съобщават коректно всяка 

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те притежават 
подходящо равнище на знания и 
компетентност, основани на 
признати квалификации, така че да 
могат да съобщават коректно всяка 
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съответна информация относно 
предложената услуга на клиента или 
потенциалния клиент.

съответна информация относно 
предложената услуга на клиента или 
потенциалния клиент.

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация има огромно въздействие върху живота на 
гражданите. Поради това обвързаните агенти следва да притежават подходящо 
равнище на квалификация, за да консултират клиентите как да инвестират своите 
средства.

Изменение 864
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящи
общи, търговски и професионални 
знания, така че да могат да съобщават 
коректно всяка съответна информация 
относно предложената услуга на 
клиента или потенциалния клиент.

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящо 
равнище на знания и компетентност, 
основани на признати квалификации, 
така че да могат да съобщават коректно 
всяка съответна информация относно 
предложената услуга на клиента или 
потенциалния клиент.

Or. en

Обосновка

Във всяка държава членка следва да има определено минимално равнище на 
квалификация, което се очаква от занимаващите се с продажба на финансови 
продукти на непрофесионални клиенти, но то трябва да е индивидуално за всяка 
държава членка поради многото различия в знанията и опита на инвеститорите във 
всяка държава членка.
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Изменение 865
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящи
общи, търговски и професионални 
знания, така че да могат да съобщават 
коректно всяка съответна информация 
относно предложената услуга на 
клиента или потенциалния клиент.

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър щом като се 
установи, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящо 
равнище на знания и компетентност, 
основани на признати квалификации, 
така че да могат да съобщават коректно 
всяка съответна информация относно 
предложената услуга на клиента или 
потенциалния клиент. От обвързаните 
агенти се изисква редовно да 
преминават професионално обучение, 
за да актуализират и утвърдят 
своите знания и компетентност.

Or. en

Обосновка

Инвестиционната консултация има огромно въздействие върху живота на хората.
Поради това обвързаните агенти следва да притежават подходящо равнище на 
квалификация, за да консултират клиентите как да инвестират своите средства.

Изменение 866
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящи
общи, търговски и професионални 

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно добра 
репутация и притежават подходящо 
равнище на знания и компетентност, 
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знания, така че да могат да съобщават 
коректно всяка съответна информация 
относно предложената услуга на 
клиента или потенциалния клиент.

основани на признати квалификации, 
така че да могат да съобщават коректно 
всяка съответна информация относно 
предложената услуга на клиента или 
потенциалния клиент.

Or. en

Изменение 867
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти се вписват в 
публичния регистър само ако е 
установено, че те са с достатъчно 
добра репутация и притежават 
подходящи общи, търговски и 
професионални знания, така че да могат 
да съобщават коректно всяка съответна 
информация относно предложената 
услуга на клиента или потенциалния 
клиент.

Държавите членки гарантират, че 
обвързаните агенти са с достатъчно 
добра репутация и притежават 
подходящи общи, търговски и 
професионални знания, така че да могат 
да съобщават коректно всяка съответна 
информация относно предложената 
услуга на клиента или потенциалния 
клиент.

Or. en

Изменение 868
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат
инвестиционните посредници да
удостоверяват дали обвързаните агенти, 
които са назначили, са с достатъчно 

Държавите членки гарантират, че
инвестиционните посредници
удостоверяват дали обвързаните агенти, 
които са назначили, са с достатъчно 
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добра репутация и притежават знанията, 
посочени в трета алинея.

добра репутация и притежават знанията, 
посочени в трета алинея.

Or. en

Изменение 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 29 – параграф 5 – алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционните посредници 
предоставят на обвързаните агенти 
пълна и изчерпателна информация за 
своите инвестиционни услуги и 
финансови инструменти, която 
трябва да се актуализира поне 
веднъж на тримесечие с максимално 
закъснение при отчитането от 60 
дни.
От обвързаните агенти се изисква да 
предоставят тази информация на 
клиента или потенциалния клиент 
преди получаването на нареждания 
или пласирането на финансови 
инструменти.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че инвеститорите са изцяло информирани относно 
потенциалните конфликти на интереси, от съществено значение е инвестиционните 
посредници и обвързаните агенти да имат пълна яснота относно връзките между 
доставчиците и агентите.

Изменение 870
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
(с изключение на параграф 3), член 25 
(с изключение на параграф 5), член 27 
и член 28, параграф 1 по отношение на 
тези сделки или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
член 25, член 27 и член 28, параграф 1 
по отношение на тези сделки или по 
отношение на всяка допълнителна 
услуга, която е пряко свързана с тези 
сделки.

Or. en

Обосновка

Предложението разширява обхвата на информацията, която трябва да се 
предоставя на приемливите контрагенти (член 24, параграф 3 и член 25, параграф 5). 
Непрофесионалните клиенти следва да се ползват с най-висока степен на защита, а 
приемливите контрагенти да получат възможност да се грижат за своите 
собствени интереси, например да могат да решават каква информация и т.н. 
желаят, и поради това позоваванията на член 24 и член 25 следва да се изключат от 
член 30 (което означава, че в член 25, параграф 6, буква в) също следва да се извършат 
заличавания).

Изменение 871
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
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сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
(с изключение на параграф 3), член 25 
(с изключение на параграф 5), член 27 
и член 28, параграф 1 по отношение на 
тези сделки или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
член 25, член 27 и член 28, параграф 1 
по отношение на тези сделки или по 
отношение на всяка допълнителна 
услуга, която е пряко свързана с тези 
сделки.

Or. en

Обосновка

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Изменение 872
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
(с изключение на параграф 3), член 25 (с 
изключение на параграф 5), член 27 и 

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
(с изключение на параграф 3 и 
параграфи 5—7), член 25 (с изключение 
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член 28, параграф 1 по отношение на 
тези сделки или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

на параграф 5), член 27 и член 28, 
параграф 1 по отношение на тези сделки 
или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

Or. en

Изменение 873
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания, могат да извършват или 
да встъпват в сделки с приемливи 
контрагенти, без да бъдат задължени да 
спазват задълженията съгласно член 24, 
(с изключение на параграф 3), член 25 (с 
изключение на параграф 5), член 27 и 
член 28, параграф 1 по отношение на 
тези сделки или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

Държавите членки гарантират, че 
инвестиционните посредници, които 
имат лиценз за изпълнение на 
нареждания за сметка на клиенти и/или 
за извършване на търговия за собствена 
сметка и/или за приемане и предаване 
на нареждания и/или предоставяне на 
услугата управление на портфейл, 
могат да извършват или да встъпват в 
сделки с приемливи контрагенти, без да 
бъдат задължени да спазват 
задълженията съгласно член 24, (с 
изключение на параграф 3), член 25 (с 
изключение на параграф 5), член 27 и 
член 28, параграф 1 по отношение на 
тези сделки или по отношение на всяка 
допълнителна услуга, която е пряко 
свързана с тези сделки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 874
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават като 
приемливи контрагенти за целите на 
този член инвестиционни посредници, 
кредитни институции, застрахователни 
дружества, ПКИПЦК и техните 
управляващи дружества, пенсионни 
фондове и техните управляващи 
дружества, други финансови 
институции, които имат лиценз или са 
регулирани от законодателството на 
Съюза или от националното право на 
държава членка, както и предприятия, за 
които се прилага освобождаването при 
прилагането на настоящата директива 
съгласно член 2, параграф 1, буква к), 
националните правителства и техните 
съответни служби, включително 
публични институции, които търгуват с 
публичен дълг на национално равнище, 
централни банки и наднационални 
организации.

Държавите членки признават като 
приемливи контрагенти за целите на 
този член инвестиционни посредници, 
кредитни институции, застрахователни 
дружества, ПКИПЦК и техните 
управляващи дружества, пенсионни 
фондове и техните управляващи 
дружества, други финансови 
институции, които имат лиценз или са 
регулирани от законодателството на 
Съюза или от националното право на 
държава членка, както и предприятия, за 
които се прилага освобождаването при 
прилагането на настоящата директива 
съгласно член 2, параграф 1, буква к), 
националните правителства и техните 
съответни служби, включително 
публични институции, които търгуват с 
публичен дълг на национално равнище, 
централни банки и наднационални 
организации. Общинските органи и 
регионалните административни 
органи обаче са освободени.

Or. en

Изменение 875
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Класифицирането като приемлив 
контрагент съгласно първа алинея не 
накърнява правото на тези субекти да 
искат, в обща форма или за всяка 
отделна сделка, да бъдат третирани като 
клиенти, за чиято дейност с 
инвестиционния посредник се прилагат 
членове 24, 25, 27 и 28.

Класифицирането като приемлив 
контрагент съгласно първа алинея не 
накърнява правото на тези субекти да
известяват своите брокери, в обща 
форма или за всяка отделна сделка, 
нито правото да бъдат третирани като 
клиенти, за чиято дейност с 
инвестиционния посредник се прилагат 
членове 24, 25, 27 и 28.

Or. en

Обосновка

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Изменение 876
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определят:

заличава се

а) процедурите за искане на 
третиране като клиенти съгласно 
параграф 2;
б) процедурите за получаване на 
изричното потвърждение от 
бъдещите контрагенти съгласно 
параграф 3;
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в) предварително определените 
пропорционални изисквания, 
включително количествените 
прагове, които биха позволили на 
предприятието да бъде считано за 
приемлив контрагент съгласно 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се уточняват процедури за изпълнението на задължения, уредени 
от правото на ЕС, а приложното поле следва да позволява при прилагането да се 
отчитат националните особености на държавите членки.

Изменение 877
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 30 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите за искане на третиране
като клиенти съгласно параграф 2;

а) процедурите за известяване на
брокер за правото им да бъдат 
третирани като клиенти съгласно 
параграф 2;

Or. en

Обосновка

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Изменение 878
Sylvie Goulard
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Предложение за директива
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг върху изпълнението на 
правилата на МСТ или ОСТ и другите 
правни задължения

Мониторинг върху изпълнението на 
правилата на МСT и другите правни 
задължения

Or. en

Изменение 879
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат и 
поддържат ефективни правила и 
процедури, релевантни за МСТ или 
ОСТ, за осъществяването на редовен 
мониторинг върху изпълнението на 
правилата ѝ от нейните потребители или 
клиенти. Инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, извършват мониторинг 
на сделките, предприемани от техните 
потребители или клиенти в рамките на 
системите им, с оглед 
идентифицирането на нарушения на 
тези правила, извършване на търговия в 
нарушение на установения ред или 
деяния, които могат да представляват 
пазарна злоупотреба.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници или
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат и 
поддържат правила и процедури, 
релевантни за МСТ или ОСТ, за 
осъществяването на редовен 
мониторинг върху изпълнението на 
правилата ѝ от нейните потребители или 
клиенти. Инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, извършват мониторинг 
на подадените нареждания, 
изпълнените сделки и отменените 
нареждания от техните потребители 
или клиенти в рамките на системите им, 
с оглед идентифицирането на 
нарушения на тези правила, извършване 
на търговия в нарушение на 
установения ред или деяния, които 
могат да представляват пазарна 
злоупотреба.

Or. en
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Обосновка

Това изменение се въвежда с цел да се гарантира, че освен регулираните пазари (член 
51, параграф 3), операторите на МСТ и ОСТ също извършват мониторинг на 
съотношението на подадените нареждания към отменените нареждания. Най-
подходящото място за определяне на съотношение е в член 8.3, параграф В от 
Регламента за пазарните злоупотреби с ново тире „- отмяна на нареждания над 
ежедневно съотношение от 30 % изпълнени нареждания спрямо подадени, освен ако 
не е обяснено в писмена форма на органа“.

Изменение 880
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат и 
поддържат ефективни правила и 
процедури, релевантни за МСТ или 
ОСТ, за осъществяването на редовен 
мониторинг върху изпълнението на 
правилата ѝ от нейните потребители или 
клиенти. Инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, извършват мониторинг 
на сделките, предприемани от техните 
потребители или клиенти в рамките на 
системите им, с оглед 
идентифицирането на нарушения на 
тези правила, извършване на търговия в 
нарушение на установения ред или 
деяния, които могат да представляват 
пазарна злоупотреба.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат и 
поддържат ефективни правила и 
процедури, релевантни за МСТ или 
ОСТ, за осъществяването на редовен 
мониторинг върху изпълнението на 
правилата ѝ от нейните потребители или 
клиенти. Инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, извършват мониторинг 
на сделките, предприемани от техните 
потребители или клиенти в рамките на 
системите им, с оглед 
идентифицирането на нарушения на 
тези правила, извършване на търговия в 
нарушение на установения ред или 
деяния, които могат да представляват 
пазарна злоупотреба. Държавите 
членки гарантират, че пазарните 
оператори, организиращи МСТ или 
ОСТ, имат достатъчно ресурси, за да 
гарантират ефективен мониторинг.

Or. en
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Изменение 881
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да въвеждат и 
поддържат ефективни правила и 
процедури, релевантни за МСТ или 
ОСТ, за осъществяването на редовен 
мониторинг върху изпълнението на 
правилата ѝ от нейните потребители или 
клиенти. Инвестиционните посредници 
и пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, извършват мониторинг 
на сделките, предприемани от техните 
потребители или клиенти в рамките на 
системите им, с оглед 
идентифицирането на нарушения на 
тези правила, извършване на търговия в 
нарушение на установения ред или 
деяния, които могат да представляват 
пазарна злоупотреба.

1. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МТС, да въвеждат и поддържат 
ефективни правила и процедури, 
релевантни за МТС, за осъществяването 
на редовен мониторинг върху 
изпълнението на правилата ѝ от нейните 
потребители или клиенти. 
Инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, извършват мониторинг на 
сделките, предприемани от техните 
потребители или клиенти в рамките на 
системите им, с оглед 
идентифицирането на нарушения на 
тези правила, извършване на търговия в 
нарушение на установения ред или 
деяния, които могат да представляват 
пазарна злоупотреба.

Or. en

Изменение 882
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки гарантират, 
че инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
място на търговия, записват своята 
сделка, за да осигурят идентификация 



AM\901765BG.doc 155/195 PE489.465v01-00

BG

на клиента („означаване на 
търговията“).

Or. en

Изменение 883
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да отчитат пред 
компетентния орган съществените 
нарушения на нейните правила 
извършването на търговия в нарушение 
на установения ред или деянията, които 
могат да представляват пазарна 
злоупотреба. Държавите членки 
изискват също от инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, да 
предоставят съответната информация 
незабавно на органа, компетентен за 
разследването и налагането на 
наказание за пазарната злоупотреба, и 
да оказват пълно съдействие на този 
орган при разследването и налагането на 
наказание за пазарната злоупотреба, 
възникваща в рамките на или чрез 
неговите системи.

2. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да отчитат пред компетентния 
орган съществените нарушения на 
нейните правила извършването на 
търговия в нарушение на установения 
ред или деянията, които могат да 
представляват пазарна злоупотреба. 
Държавите членки изискват също от 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да предоставят съответната 
информация незабавно на органа, 
компетентен за разследването и 
налагането на наказание за пазарната 
злоупотреба, и да оказват пълно 
съдействие на този орган при 
разследването и налагането на 
наказание за пазарната злоупотреба, 
възникваща в рамките на или чрез 
неговите системи.

Or. en

Изменение 884
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
за да определи ресурсите, които 
трябва да се предоставят за 
гарантирането на ефективен 
мониторинг на МСТ или ОСТ.
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 процедурата по 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010.
_____________
*ОВ, моля въведете дата: …

Or. en

Обосновка

Ефективният мониторинг налага липсата на конкуренция между пазарите в това 
отношение.

Изменение 885
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спиране на търговията с финансови 
инструменти и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия в 
МСТ

Спиране на търговията с финансови 
инструменти и отстраняване на 
финансови инструменти от търговия в 
МСТ или ОСТ

Or. en
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Изменение 886
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, който 
спре търговията с финансов инструмент 
или го отстрани от търговия, да 
публикува решението си, да го съобщи 
на регулираните пазари, другите МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, и да предаде 
съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува 
със същия финансов инструмент, 
също да спрат търговията с този 
финансов инструмент или да го 
отстранят от търговия, когато 
спирането или отстраняването се 
дължи на неразкриване на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент, ако това 
няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране
на пазара. Държавите членки 
изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ да съобщят 
решението си на компетентния орган и 
на всички регулирани пазари, МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, като включват и 
обяснение, ако е било решено да не се 
спира търговията с финансовия 
инструмент или той да не се отстранява 
от търговия.

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, да спре
търговията с финансов инструмент или 
да го отстрани от търговия след 
решение на регулирания пазар, когато 
инструментът първоначално е бил 
допуснат до търговия и когато 
причината за спирането е от общ 
характер, да публикува решението си, 
да го съобщи на регулираните пазари, 
другите МСТ и ОСТ, където се търгува 
със същия финансов инструмент, и да 
предаде съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, да съобщят 
решението си да не спират търговията 
с този финансов инструмент или да не 
го отстранят от търговия, на 
компетентния орган и на всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение
защо е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.
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Or. en

Обосновка

По отношение на балансираните разпоредби на „Директивата за прозрачността“, 
ДПФИ II не следва да предвижда имплицитни разширени задължения за отчетност за 
сметка на емитентите, които също се търгуват на МСТ или ОСТ. Предвид 
разпоредбите на „Директивата за прозрачност“ „неразкриването на информация за 
емитента“ не може да се оцени от МСТ или ОСТ, тъй като целта не е те да са 
получателите на корпоративното разкриване на информация.

Изменение 887
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, който спре 
търговията с финансов инструмент или 
го отстрани от търговия, да публикува 
решението си, да го съобщи на 
регулираните пазари, другите МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, и да предаде 
съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. 
Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари, МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, също да спрат 
търговията с този финансов инструмент 
или да го отстранят от търговия, когато 
спирането или отстраняването се 
дължи на неразкриване на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент, ако това 
няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране 

1. Без да се засяга правото на 
компетентния орган съгласно член 72, 
параграф 1, букви г) и д), да изисква 
спирането или отстраняването на 
инструмент от търговия, 
операторът на регулирания пазар, 
МСТ или ОСТ може да спре или 
отстрани от търговия финансов 
инструмент, който вече не отговаря 
на правилата на регулирания пазар, 
МСТ или ОСТ, освен ако такава 
стъпка по всяка вероятност би 
причинила значителни щети върху 
интересите на инвеститорите или 
правилното функциониране на пазара.
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на пазара. Държавите членки изискват 
от другите регулирани пазари, МСТ и 
ОСТ да съобщят решението си на 
компетентния орган и на всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение, 
ако е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.

Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ регулиран 
пазар, МСТ или ОСТ, който спре 
търговията с финансов инструмент или 
го отстрани от търговия, да публикува 
решението си, да го съобщи на 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ, 
където се търгува със същия финансов 
инструмент, и да предаде съответната 
информация на компетентния орган. 
Компетентният орган информира 
компетентните органи на другите 
държави членки. Когато спирането на 
търговията или отстраняването от 
търговия е поради неразкриване на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент, 
съответният компетентен орган, 
съгласно посоченото в член 2, точка 7 
от Регламента (ЕО) № 1287/2006 на 
Комисията, изисква от другите 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ или 
друго място, където се търгува със 
същия финансов инструмент, също да 
спрат търговията с този финансов 
инструмент или да го отстранят от 
търговия незабавно. Държавите членки 
изискват от другите регулирани пазари, 
МСТ и ОСТ да съобщят решението си 
на компетентния орган и на всички 
регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение, 
ако е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.
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Or. en

Обосновка

В това отношение няма основания за налагане на различни правила за регулирания 
пазар, МСТ, ОСТ. Съответният компетентен орган за финансовия инструмент има 
правомощието да спре търговията с финансов инструмент или да го отстрани от 
търговия на всички места за търговия.

Изменение 888
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, който спре 
търговията с финансов инструмент или 
го отстрани от търговия, да публикува 
решението си, да го съобщи на 
регулираните пазари, другите МСТ и 
ОСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, и да предаде 
съответната информация на 
компетентния орган. Компетентният 
орган информира компетентните органи 
на другите държави членки. Държавите 
членки изискват от другите регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ, където се търгува 
със същия финансов инструмент, също 
да спрат търговията с този финансов 
инструмент или да го отстранят от 
търговия, когато спирането или 
отстраняването се дължи на 
неразкриване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
ако това няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране на 
пазара. Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари, МСТ и ОСТ
да съобщят решението си на 
компетентния орган и на всички 

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, организиращ МСТ, който спре 
търговията с финансов инструмент или 
го отстрани от търговия, да публикува 
решението си, да го съобщи на 
регулираните пазари и другите МСТ, 
където се търгува със същия финансов 
инструмент, и да предаде съответната 
информация на компетентния орган. 
Компетентният орган информира 
компетентните органи на другите 
държави членки. Държавите членки 
изискват от другите регулирани пазари 
и МСТ, където се търгува със същия 
финансов инструмент, също да спрат 
търговията с този финансов инструмент 
или да го отстранят от търговия, когато 
спирането или отстраняването се дължи 
на неразкриване на информация за 
емитента или финансовия инструмент, 
ако това няма да увреди съществено 
интересите на инвеститорите и да 
наруши правилното функциониране на 
пазара. Държавите членки изискват от 
другите регулирани пазари и МСТ да 
съобщят решението си на компетентния 
орган и на всички регулирани пазари и
МСТ, където се търгува със същия 
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регулирани пазари, МСТ и ОСТ, където 
се търгува със същия финансов 
инструмент, като включват и обяснение, 
ако е било решено да не се спира 
търговията с финансовия инструмент 
или той да не се отстранява от търговия.

финансов инструмент, като включват и 
обяснение, ако е било решено да не се 
спира търговията с финансовия 
инструмент или той да не се отстранява 
от търговия.

Or. en

Изменение 889
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
с които да определи формата и 
сроковете за предаване и публикуване 
на съобщенията по параграф 1.

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Предвид натоварването на ЕОЦКП следва да се предостави известна степен на 
приоритетност. Стандартите по отношение на формата и навременността на 
съобщението не изглеждат необходими.

Изменение 890
Kay Swinburne
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Предложение за директива
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приемат съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определя конкретно какво представлява 
съществено увреждане на интересите на 
инвеститорите и нарушаване на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар съгласно параграфи 1 
и 2 и се уреждат въпроси, свързани с 
неразкриването на информация за 
емитента или финансовия инструмент 
съгласно параграф 1.

3. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се определя конкретно какво 
представлява съществено увреждане на 
интересите на инвеститорите и 
нарушаване на правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
съгласно параграфи 1 и 2 и се уреждат 
въпроси, свързани с неразкриването на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент съгласно 
параграф 1.

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.
__________________

Моля, въведете дата 12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 891
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 3. ЕОЦКП разработва проекти на 
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правомощията да приемат съгласно 
член 94 делегирани актове, с които се 
определя конкретно какво представлява 
съществено увреждане на интересите на 
инвеститорите и нарушаване на
правилното функциониране на 
вътрешния пазар съгласно параграфи 1 
и 2 и се уреждат въпроси, свързани с 
неразкриването на информация за 
емитента или финансовия инструмент 
съгласно параграф 1.

регулаторни технически стандарти, 
с които се определя конкретно какво 
представлява съществено увреждане на 
интересите на инвеститорите и 
нарушаване на правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
съгласно параграфи 1 и 2 и се уреждат 
въпроси, свързани с неразкриването на 
информация за емитента или 
финансовия инструмент съгласно 
параграф 1.

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

Въпросът за конкретните положения, при които интересите на инвеститора могат 
да бъдат накърнени, е предимно от техническо естество. Поради това ЕОЦКП е най-
подходящият орган за изготвяне на предложения по този въпрос.

Изменение 892
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец след 
получаването на уведомление съгласно 
член 32, параграф 3 от Регламент 
(EС) № …/… [ДПФИ], ЕОЦКП може 
да приема индивидуални решения, 
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които изискват от компетентните 
органи да предприемат необходимите 
действия в отговор на 
неблагоприятни развития, които 
могат сериозно да застрашат 
правилното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността като цяло, или могат 
сериозно да застрашат защитата на 
инвеститорите, във връзка със 
собствената компетентност на 
органа да реагира при извънредни 
обстоятелства. Освен това ЕОЦКП 
може да разшири обхвата на 
прилагане на индивидуалните 
решения до други национални 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 893
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Членът се заличава.

Or. en

Изменение 894
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕОЦКП разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
с които да определи формата и 

заличава се
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сроковете за предаване и публикуване 
на съобщенията по параграф 1.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първата алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на технически стандарти 
за изпълнение до [ХХХ].

Or. en

Обосновка

Предвид натоварването на ЕОЦКП следва да се предостави известна степен на 
приоритетност. Стандартите по отношение на формата и навременността на 
съобщението не изглеждат необходими.

Изменение 895
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество и обмен на информация 
във връзка с МСТ и ОСТ

Сътрудничество и обмен на информация 
във връзка с МСТ

Or. en

Изменение 896
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 34 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 

1. Държавите членки изискват всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
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оператор, организиращ МСТ или ОСТ, 
незабавно да информира 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори на други МСТ, 
ОСТ и регулирани пазари за:

оператор, организиращ МСТ, незабавно 
да информира инвестиционните 
посредници и пазарните оператори на 
други МСТ и регулирани пазари за:

Or. en

Изменение 897
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки изискват 
инвестиционният посредник или 
пазарният оператор, организиращ 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ, да 
сътрудничи с регулирания пазар, 
когато дадени ценни книжа са 
допуснати до търговия или който е 
определен за орган, който да извършва 
трансгранично наблюдение на 
пазарите в съответствие с член 11 
[РПЗ].

Or. en

Обосновка

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

Изменение 898
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки изискват 
инвестиционният посредник или 
пазарният оператор, организиращ 
регулиран пазар или МСТ, да си 
сътрудничи с определения 
компетентен орган или трета 
страна, на която е делегирана 
задачата за цялостно наблюдение в 
реално време, за да изпълни своите 
задължения в съответствие с [член 
17, буква a) (нова) от РПЗ].

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез използване 
на стратегии за кръстосано предлагане нараснаха с разпокъсването на пазарите, 
компетентните органи и отделите за наблюдение на пазарите трябва да си 
сътрудничат, за да осигурят идентифицирането на такива стратегии за кръстосано 
предлагане. За вторичните пазари следва да има изискване за сътрудничество.

Изменение 899
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки изискват 
инвестиционният посредник или 
пазарен оператор, организиращ 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ, които 
са места за вторична търговия за 
конкретен инструмент, да си 
сътрудничи с мястото на първично 
предлагане на този инструмент, за да 
изпълни своите задължения в 
съответствие с [член 11 от РПЗ].
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Or. en

Обосновка

С разпокъсването на търговията вследствие на прилагането на ДПФИ нараснаха 
възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез стратегии за 
кръстосано предлагане. Не съществува орган за наблюдение в реално време, който да 
следи цялостното търгуване с даден инструмент — това не се прави нито от 
местата за търговия, нито от компетентните органи. Тази празнина трябва да се 
запълни. Отделът за наблюдение на мястото на първично предлагане следва да върши 
това, тъй като се намира най-близо до информационния поток на емитента.

Изменение 900
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определя конкретно при какви 
обстоятелства се задейства изискването 
за информиране по параграф 1.

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определя конкретно при какви 
обстоятелства се задейства изискването 
за информиране по параграф 1, както и 
конкретните изисквания и условия за 
сътрудничество между местата за 
първично и вторично предлагане, 
посочени в параграф 1а.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да разработи насоки за прилагане на правила за сътрудничество в 
наблюдението между отделните места на търговия.

Изменение 901
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определя конкретно при какви 
обстоятелства се задейства изискването 
за информиране по параграф 1.

ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, с 
които се определя конкретно при какви 
обстоятелства се задейства изискването 
за информиране по параграф 1, както и 
конкретните изисквания и условия за 
сътрудничество, посочени в параграф 
1а.

Or. en

Обосновка

Тъй като възможностите за злоупотреба и манипулиране на пазарите чрез използване 
на стратегии за кръстосано предлагане нараснаха с разпокъсването на пазарите, 
компетентните органи и отделите за наблюдение на пазарите трябва да си 
сътрудничат, за да осигурят идентифицирането на такива стратегии за кръстосано 
предлагане. За вторичните пазари следва да има изискване за сътрудничество. 
ЕОЦКП е най-подходящият орган за доразработване на тези правила.

Изменение 902
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 35 – параграф 3 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) мнозинството финансови 
продукти, които се търгуват на 
пазара, са продукти, които пряко 
финансират малки и средни 
предприятия, с изключение на 
финансовите институции.

Or. en

Обосновка

Ако не се освободят финансовите институции от пазарите на малките и средни 
предприятия, може да се създаде вратичка, която да разводни ефекта от регламента
за МСТ.
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Изменение 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Предложение за директива
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки изискват, когато 
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува и на друг пазар за 
растеж за МСП без съгласието на 
емитента. В такъв случай обаче 
спрямо емитента не се прилагат 
изискванията за корпоративното 
управление или за първоначално или 
текущо разкриване или разкриване по 
конкретен повод на информация във 
връзка с втория пазар за МСП.

7. Държавите членки изискват, когато
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува на друг пазар за 
растеж за МСП единствено със
съгласието на емитента.

Or. en

Обосновка

Решението къде да се търгуват техните инструменти следва да остане еднолично 
решение на МСП.

Изменение 904
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки изискват, когато 
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува и на друг пазар за 
растеж за МСП без съгласието на 
емитента. В такъв случай обаче спрямо 

7. Държавите членки изискват, когато 
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува и на друг пазар за 
растеж за МСП, но само с изричното
съгласие на емитента. В такъв случай 
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емитента не се прилагат изискванията за 
корпоративното управление или за 
първоначално или текущо разкриване 
или разкриване по конкретен повод на 
информация във връзка с втория пазар 
за МСП.

обаче спрямо емитента не се прилагат 
изискванията за корпоративното 
управление или за първоначално или 
текущо разкриване или разкриване по 
конкретен повод на информация във 
връзка с втория пазар за МСП.

Or. en

Обосновка

Има няколко отрицателни въздействия, които биха могли евентуално да възникнат 
при допускането на акции на дружество, търгувано на пазар за растеж на МСП, до 
търговия на други пазари. Те включват разпокъсване в ликвидността на техните 
ценни книжа, което води до различия в цените, затруднен контрол и видимост на 
МСП върху дяловия им капитал и евентуалния спад в доверието на инвеститорите. 
Следователно от ключово значение е МСП да продължат да имат възможност да 
решават дали искат дяловият им капитал да се търгува на допълнителни пазари за 
растеж на МСП или не.

Изменение 905
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки изискват, когато 
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува и на друг пазар за 
растеж за МСП без съгласието на 
емитента. В такъв случай обаче спрямо 
емитента не се прилагат изискванията за 
корпоративното управление или за 
първоначално или текущо разкриване 
или разкриване по конкретен повод на 
информация във връзка с втория пазар 
за МСП.

7. Държавите членки изискват, когато 
финансов инструмент на даден емитент 
е допуснат до търговия на един пазар за 
растеж за МСП, този инструмент да 
може да се търгува и на друг пазар за 
растеж за МСП единствено с 
изричното съгласие на емитента. В 
такъв случай обаче спрямо емитента не 
се прилагат изискванията за 
корпоративното управление или за 
първоначално или текущо разкриване 
или разкриване по конкретен повод на 
информация във връзка с втория пазар 
за МСП.

Or. en



PE489.465v01-00 172/195 AM\901765BG.doc

BG

Обосновка

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Изменение 906
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 37 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на държавата 
членка, в която се намира клонът, се 
задължава да осигурява спазването на 
задълженията, установени в членове 24, 
25, 27 и 28 от настоящата директива и 
членове 13—23 от Регламент (ЕС) 
№ …/… [РПФИ], както и в 
разпоредбите, приемани съгласно тях, 
при извършването на услугите, 
предоставяни от клона на нейната 
територия.

Компетентният орган на държавата 
членка, в която се намира клонът, се 
задължава да осигурява спазването на 
задълженията, установени в членове 24, 
25, 26а, 27 и 28 от настоящата 
директива и членове 13—23 от 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], както 
и в разпоредбите, приемани съгласно 
тях, при извършването на услугите, 
предоставяни от клона на нейната 
територия.

Or. en

Обосновка

За да се допусне въвеждането на нови, по-подробни изисквания за знания и 
квалификация, както е изложено в предходното изменение на член 26, трябва да се 
наложат отговорности в това отношение върху държавите членки по произход.

Изменение 907
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 37 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган на държавата 
членка, в която се намира клонът, има 
правото да проверява правилата на 
клона и да изисква такива промени, 
каквито са крайно необходими, за да 
може компетентният орган да налага 
спазването на задълженията съгласно 
членове 24, 25, 27 и 28 от настоящата 
директива и членове 13—23 от 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], както 
и в разпоредбите, приемани съгласно 
тях, по отношение на услугите и/или 
дейностите, предоставяни или 
извършвани от клона на нейната 
територия.

Компетентният орган на държавата 
членка, в която се намира клонът, има 
правото да проверява правилата на 
клона и да изисква такива промени, 
каквито са крайно необходими, за да 
може компетентният орган да налага 
спазването на задълженията съгласно 
членове 24, 25, 26а, членове 27 и 28 от 
настоящата директива и членове 13—23 
от Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], 
както и в разпоредбите, приемани 
съгласно тях, по отношение на услугите 
и/или дейностите, предоставяни или 
извършвани от клона на нейната 
територия.

Or. en

Обосновка

За да се допусне въвеждането на нови, по-подробни изисквания за знания и 
квалификация, както е изложено в предходното изменение, трябва да се наложат 
отговорности в това отношение върху държавите членки по произход.

Изменение 908
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват достъпът на 
тези инвестиционни посредници до 
такива системи да бъде въз основа на 
същите недискриминационни, 
прозрачни и обективни критерии, 
каквито се прилагат към местните 
участници. Държавите членки не могат 
да ограничават използването на тези 
системи за клиринг и сетълмент на 

Държавите членки изискват достъпът на 
тези инвестиционни посредници до 
такива системи да бъде въз основа на 
същите недискриминационни, 
прозрачни и обективни критерии, 
каквито се прилагат към местните 
участници. Държавите членки не могат 
да ограничават използването на тези 
системи за клиринг и сетълмент на 
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сделките с финансови инструменти, 
сключени на регулиран пазар или МСТ, 
или ОСТ на тяхната територия.

сделките с финансови инструменти, 
сключени на регулиран пазар или МСТ 
на тяхната територия.

Or. en

Изменение 909
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази оценка на органа, компетентен за 
надзора върху регулирания пазар, не 
засяга правомощията на националните
централни банки да упражняват надзор 
върху системите за сетълмент или 
правомощията на други надзорни 
органи по отношение на тези системи. 
Компетентният орган взема предвид 
контрола/надзора, който вече е 
упражнен от тези институции, с оглед 
избягването на ненужно дублиране на 
контрола.

Тази оценка на органа, компетентен за 
надзора върху регулирания пазар, не 
засяга правомощията на съответните
централни банки да упражняват надзор 
върху системите за сетълмент или 
правомощията на други надзорни 
органи по отношение на тези системи. 
Компетентният орган взема предвид 
контрола/надзора, който вече е 
упражнен от тези институции, с оглед 
избягването на ненужно дублиране на 
контрола.

Or. en

Обосновка

Централна банка с надзорни функции върху системите за клиринг и сетълмент може 
да бъде не само националната централна банка, но и ЕЦБ.

Изменение 910
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правата на инвестиционните 
посредници съгласно параграфи 1 и 2 
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не засягат правото на операторите 
на системите на централния 
контрагент, системите за клиринг 
или сетълмент на ценни книжа да 
отказват да предоставят исканите 
услуги по законосъобразни търговски 
причини, по-специално правото на 
откажат сключване на споразумения 
с лица, които не отговарят на 
конкретни изисквания за оперативна 
съвместимост.

Or. pl

Изменение 911
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Разпоредбите на настоящата 
директива, с които се урежда 
предоставянето на услуги в Съюза от 
предприятия от трети държави, не 
следва да засягат възможността 
установените в Съюза лица да 
получават инвестиционни услуги от 
предприятия от трета държава по 
тяхна собствена изрична 
инициатива. Когато предприятие от 
трета държава предоставя услуги, 
които са по изричната инициатива 
на установено в Съюза лице, се счита, 
че услугите не се предоставят на 
територията на Съюза. Когато 
предприятие от трета държава 
отправя покани към клиенти или 
потенциални клиенти, или рекламира 
инвестиционни услуги или дейности, 
заедно с други спомагателни услуги в 
Съюза, това не се счита за услуга, 
която се предоставя по изрична 
инициатива на клиента.
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Or. en

Обосновка

Предложеното съображение 74 на ДПФИ позволява на приемливите контрагенти да 
получават инвестиционни услуги от предприятие от трета държава единствено по 
тяхна изрична собствена инициатива. Следва да е ясно, че подобен пасивен 
маркетингов режим се прилага за всички европейски клиенти и им позволява да се 
възползват от инвестиционни услуги, предоставяни от предприятия в трети 
държави. Съображение 74 от предложената ДПФИ се включва в член 40а (нов), за да 
е изрично обвързваща тази разпоредба.

Изменение 912
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се избегне ненужното 
дублиране на контрола, компетентният 
орган взема предвид контрола и надзора 
върху системите за клиринг и 
сетълмент, който вече е упражнен от 
националните централни банки, 
извършващи надзор върху системите за 
клиринг и сетълмент, или от надзорни 
органи, които имат правомощия по 
отношение на тези системи.

С оглед да се избегне ненужното 
дублиране на контрола, компетентният 
орган взема предвид контрола и надзора 
върху системите за клиринг и 
сетълмент, който вече е упражнен от 
съответните централни банки, 
извършващи надзор върху системите за 
клиринг и сетълмент, или от надзорни 
органи, които имат правомощия по 
отношение на тези системи.

Or. en

Обосновка

Централна банка с надзорни функции върху системите за клиринг и сетълмент може 
да бъде не само националната централна банка, но и ЕЦБ.

Изменение 913
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Глава 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Тази глава се заличава

Or. en

Изменение 914
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Глава 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] Тази глава се заличава

Or. en

Обосновка

Цялата тази глава следва да се включи в регламента.

Изменение 915
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги от 
инвестиционни посредници от трети 
държави

Предоставяне на услуги или дейности 
от инвестиционни посредници от трети 
държави

Or. en

Изменение 916
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Глава 4 – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на услуги чрез клон Предоставяне на услуги или дейности 
чрез клон с паспорт

Or. en

Изменение 917
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Откриване на клон Откриване на клон с паспорт

Or. en

Изменение 918
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от
всеки инвестиционен посредник от 
трета държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон, 
да получи преди това лиценз от 
компетентните органи на съответните
държави членки съгласно следните 
разпоредби:

1. Държавите членки гарантират, че
всеки инвестиционен посредник от 
трета държава, който може да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон, 
открит на тяхна територия или в 
друга държава членка, където клонът 
е лицензиран за извършване на 
дейност от компетентните органи на
съответната държава членка, в 
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която е открит клонът, съгласно 
следните разпоредби:

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 919
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон, 
да получи преди това лиценз от 
компетентните органи на съответните 
държави членки съгласно следните 
разпоредби:

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, или 
услуги на мястото за търговия на 
тяхната територия чрез клон, да получи 
преди това лиценз от компетентните 
органи на съответните държави членки 
съгласно следните разпоредби:

Or. en

Изменение 920
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон, 
да получи преди това лиценз от 
компетентните органи на съответните 
държави членки съгласно следните 
разпоредби:

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на непрофесионални клиенти 
на тяхната територия чрез клон, да 
получи преди това лиценз от 
компетентните органи на съответните 
държави членки съгласно следните 
разпоредби:

Or. en

Изменение 921
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон, 
да получи преди това лиценз от 
компетентните органи на 
съответните държави членки
съгласно следните разпоредби:

1. Държавите членки изискват от всеки 
инвестиционен посредник от трета 
държава, който възнамерява да 
предоставя инвестиционни услуги или 
да извършва инвестиционни дейности, 
евентуално съчетани с допълнителни 
услуги, на тяхната територия чрез клон 
на професионални клиенти, да получи 
преди това лиценз от ЕОЦКП съгласно 
следните разпоредби:

Or. en

Изменение 922
Olle Schmidt
от името на групата ALDE
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Комисията е приела решение 
съгласно параграф 3;

а) Комисията е приела решение 
съгласно параграф 3, с което се 
признава, че уредбата за пруденциален 
надзор на третата държава е 
равностойна;

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 923
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Комисията е приела решение 
съгласно параграф 3;

а) това изискване се прилага 
единствено, ако Комисията е приела 
решение за отрицателна 
равностойност съгласно параграф 3;

Or. en

Изменение 924
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за услугите, за чието предоставяне 
иска лиценз посредникът от трета 
държава, се изисква издаване на лиценз 
и упражняване на надзор в третата 
държава, в която е установен 
посредникът, и този посредник е 
получил изисквания лиценз. Третата 
държава, в която е установен 
съответният посредник, не трябва да 
бъде определена като „държава или 
територия, която не оказва съдействие“ 
от Специалната група в областта на 
финансите за действия срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма;

б) за услугите, за чието предоставяне 
иска лиценз посредникът от трета 
държава, се изисква издаване на лиценз 
и упражняване на надзор в третата 
държава, в която е установена 
централата на посредника, и този 
посредник от трета държава е 
получил изисквания лиценз в тази 
държава. Третата държава, в която е 
установена централата на 
съответния посредник, не трябва да 
бъде определена като „държава или 
територия, която не оказва съдействие“ 
от Специалната група в областта на 
финансите за действия срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма;

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 925
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) между компетентните органи на 
съответната държава членка и 
компетентните надзорни органи на 
третата държава, в която е установен 
посредникът, има сключени 

в) между компетентните органи на 
държавата членка, в която е открит 
клонът, и компетентните надзорни 
органи на третата държава, в която е 
установена централата на 



AM\901765BG.doc 183/195 PE489.465v01-00

BG

споразумения за сътрудничество, които 
включват разпоредби, уреждащи обмена 
на информация с цел опазване на 
почтеността на пазара и защита на 
инвеститорите;

посредника от трета държава, има 
сключени споразумения за 
сътрудничество, които включват 
разпоредби, уреждащи обмена на 
информация с цел опазване на 
почтеността на пазара и защита на 
инвеститорите;

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 926
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) клонът разполага свободно с 
достатъчен начален капитал;

заличава се

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 927
Olle Schmidt
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от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) третата държава, в която е установен 
съответният посредник, е подписала 
споразумение с държавата членка, в 
която е открит клонът; това 
споразумение трябва напълно да 
отговаря на изискванията по член 26 от 
Модела на ОИСР на данъчна спогодба 
за доходите и капитала и да осигурява 
ефективен обмен на информация по 
данъчни въпроси, в т.ч. евентуални 
многостранни данъчни спогодби;

е) третата държава, в която е 
установена централата на 
съответния посредник, е подписала 
споразумение с държавата членка, в 
която е открит клонът; това 
споразумение напълно отговаря на 
изискванията по член 26 от Модела на 
ОИСР на данъчна спогодба за доходите 
и капитала и да осигурява ефективен 
обмен на информация по данъчни 
въпроси, в т.ч. евентуални 
многостранни данъчни спогодби;

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) посредникът е подал заявление за 
членство в схема за обезщетение на 
инвеститорите, получила разрешение 
или призната съгласно Директива 
97/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно схемите за обезщетение 
на инвеститорите.

ж) посредникът принадлежи към схема 
за обезщетение на инвеститорите, 
получила разрешение или призната 
съгласно Директива 97/9/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите към момента на 
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лицензирането.

Or. en

Обосновка

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Изменение 929
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) посредникът е подал заявление за 
членство в схема за обезщетение на 
инвеститорите, получила разрешение 
или призната съгласно Директива 
97/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно схемите за обезщетение 
на инвеститорите.

ж) посредникът е подал заявление за 
членство в схема за обезщетение на 
инвеститорите, получила разрешение 
или призната в държавата членка, в 
която е открит клонът, съгласно 
Директива 97/9/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно схемите 
за обезщетение на инвеститорите, освен 
ако посредникът не извършва 
инвестиционна дейност с 
инвеститори, които попадат в 
обхвата на такава схема.

Or. en

Обосновка

В текста се посочват условията, при които инвестиционен посредник от трета 
държава може да открие клон в държава членка, който се ползва от „паспорт“ за 
извършване на дейност в други държави членки. Това не следва да пречи на държавите 
членки да продължат да дават лицензи на клонове на инвестиционни посредници от 
трети държави, които не се ползват от „паспорт“. Правилата не следва да налагат 
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изискване за минимален капитал на клона.

Изменение 930
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза.

2. Без да се накърняват членове 46а и 
46б, държавите членки изискват от
всеки посредник от трета държава, 
който възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза, освен 
когато тези услуги не се предоставят 
по изключителната инициатива на 
лицето, на което се предоставя 
услугата, или които по друг начин се 
предоставят извън Съюза.

Or. en

Обосновка

Ограничението за посредници от трети държави, предоставящи услуги на 
непрофесионални клиенти, си противоречи със свободата на държавите членки да 
продължат да прилагат действащите правила за лицензиране на посредници от 
трети държави, които не желаят да имат достъп до „паспорт“. То също е в 
противоречие със съображение 74, тъй като изглежда, че то възпрепятства достъпа 
на непрофесионалните инвеститори по своя собствена изключителна инициатива до 
посредници от трети държави (или например, ако получават инвестиционни услуги, 
докато пътуват извън ЕС).

Изменение 931
Robert Goebbels
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза.

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални и/или 
професионални клиенти на територията 
на съответните държави членки, да 
открие клон в Съюза.

Or. en

Обосновка

Негласното намерение на Комисията е да приложи същите разпоредби за клон и 
лицензиране както към непрофесионалните, така и към професионалните клиенти. За 
да се предотврати създаването на законодателни пропуски обаче, това намерение 
трябва да стане изрично в текста.

Изменение 932
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие клон в Съюза.

2. Държавите членки изискват от всеки 
посредник от трета държава, който 
възнамерява да предоставя 
инвестиционни услуги или да извършва 
инвестиционни дейности, евентуално 
съчетани с допълнителни услуги, за 
непрофесионални клиенти на 
територията на съответните държави 
членки, да открие дъщерно дружество
в Съюза.

Or. en
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Изменение 933
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни посредници.

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания по 
отношение на пруденциалните 
въпроси, които имат равностойно 
действие в сравнение с изискванията по 
отношение на пруденциалните 
въпроси по настоящата директива, по 
Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда ефективно 
равностойно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни посредници.

Or. en

Обосновка

Изискването на „равностойно взаимно признаване“ на уредбата за пруденциален 
надзор евентуално може да се налага спрямо посредници от ЕС. Текстът трябва да 
бъде хармонизиран с РЕПИ. В съответните разпоредби на РЕПИ няма изрични 
позовавания на „реципрочност“, вж. член 23, параграф 3 („ефективно... равностойно 
признаване“), член 3, параграф 2 и член 23, параграф 2.

Изменение 934
Robert Goebbels
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни посредници.

Комисията приема съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни посредници.

Or. en

Изменение 935
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
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по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни 
посредници.

по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им.

Or. en

Обосновка

Реципрочността не е гарантирана и е в противоречие с разпоредбите на Световната 
търговска организация. В момент, когато ЕС се нуждае от външни инвестиции, няма 
логика да се установяват пречки пред търговията.

Изменение 936
Wolf Klinz

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата директива, 
по Регламент (ЕС) № …/… [РПФИ], по 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни посредници.

До 31 декември 2014 г. Комисията 
приема съгласно процедурата по 
член 95 решение, отнасящо се до трета 
държава, ако законодателната и 
надзорната уредба на съответната трета 
държава гарантират, че лицензираните в 
тази държава посредници спазват 
правно задължителни изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията по настоящата 
директива, по Регламент (ЕС) № …/… 
[РПФИ], по Директива 2006/49/ЕО 
[Директивата за капиталовата 
адекватност] и по актовете за 
изпълнението им, и ако третата държава 
предвижда равностойно взаимно 
признаване на уредбата за пруденциален 
надзор, приложима за лицензираните 
съгласно настоящата директива 
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инвестиционни посредници.

Or. en

Изменение 937
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания, които имат 
равностойно действие в сравнение с 
изискванията по настоящата 
директива, по Регламент (ЕС) № …/… 
[РПФИ], по Директива 2006/49/ЕО 
[Директивата за капиталовата 
адекватност] и по актовете за 
изпълнението им, и ако третата 
държава предвижда равностойно 
взаимно признаване на уредбата за 
пруденциален надзор, приложима за 
лицензираните съгласно настоящата 
директива инвестиционни 
посредници.

Комисията може да приеме съгласно 
процедурата по член 95 решение, 
отнасящо се до трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват правно 
задължителни изисквания по 
настоящата директива, по Регламент 
(ЕС) № …/… [РПФИ], по Директива 
2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и по актовете 
за изпълнението им.

Or. en

Изменение 938
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана
за равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава се смята за равностойна, 
ако отговаря на всички долупосочени 
условия:

Or. en

Изменение 939
Kay Swinburne

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да се смята, че 
има равностоен ефект, ако отговаря 
на всички долупосочени условия:

Or. en

Обосновка

Уеднаквява се спрямо текста в РЕПИ.

Изменение 940
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да бъде смятана за 
равностойна, ако отговаря на всички 
долупосочени условия:

Уредбата за пруденциален надзор на 
трета държава може да се смята, че 
има равностоен ефект, ако отговаря 
на всички долупосочени условия:

Or. en
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Изменение 941
Pascal Canfin
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) третата държава прилага 
реципрочни условия за достъп за 
установени в ЕС инвестиционни 
посредници и в тази трета държава 
се прилага режим на взаимно 
признаване.

Or. en

Изменение 942
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Комисията по този 
параграф може да се ограничи до 
категория или категория посредници. 
В този случай посредникът от трета 
държава може да бъде лицензиран за 
целите на параграф 1, ако той попада 
в категория, която е в обхвата на 
решението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Изискването за реципрочност ще подкопае ефективността на предложения режим. 
Възможно е уредбата на пруденциалния надзор да е равностойна само спрямо някои, а 
не спрямо всички посредници (например, тъй като някои инвестиционни услуги не са 
лицензируеми в третата държава).
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Изменение 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Третата държава може да се 
счита, че има равностойно или 
взаимно признаване, ако отговаря на 
всички изброени условия:
а) признаването се отнася до цялата 
рамка на ЕС и се предоставя 
равноправен достъп до всички 
държави на ЕС;
б) правата и задълженията на 
посредниците в ЕС са сходни с тези в 
третата държава.

Or. en

Обосновка

Равностойното и взаимно признаване предполага, че за всички инвестиционни 
посредници и пазарни оператори в ЕС се прилагат същите условия за достъп до пазар 
в трета държава, както и спрямо посредниците от трети държави с достъп до ЕС.

Изменение 944
Olle Schmidt
от името на групата ALDE

Предложение за директива
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посредникът от трета държава, 
споменат в параграф 1, представя 
заявлението си пред компетентния 
орган на държавата членка, в която
възнамерява да открие клон, след като 
Комисията приеме решението, съгласно 
което законодателната и надзорната 

4. Посредникът от трета държава, 
споменат в параграф 1, представя 
заявлението си пред компетентния 
орган на държавата членка, в която 
клонът е или ще бъде открит, след 
като Комисията приеме решението, 
съгласно което законодателната и 
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уредба на третата държава, където 
посредникът е лицензиран, е 
равностойна на изискванията по 
параграф 3.

надзорната уредба на третата държава, 
където посредникът е лицензиран по 
отношение на пруденциалните 
въпроси, е равностойна на изискванията 
по параграф 3.

Or. en

Обосновка

Посредниците от трети държави, които вече са открили клон в държава членка, 
следва да могат да подадат заявление за лиценз съгласно параграф 1 за получаване на 
достъп до „паспорт“, ако отговарят на условията за получаване на „паспорта“.


